
Fo
to

: H
ei

du
nn

 S
. N

or
dt

ve
it.

N R .  3  •  Å R G .  1 9 .  2 0 1 3

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    

Syd-Vesten

Spesialisthelsetjenesten
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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    

Høsten er over oss med falmende AP roser og en 
gryende blåblå regjering. Helseområdet peker seg 
ut som et område der Bernt Høie sannsynligvis blir 
spydspissen for en regjering som vil vise handle-
kraft. 

Påtroppende mannskap har signalisert ønske om endring i foretaksstruktur 
og utvisking mellom private og offentlige aktører. De er kritisk til samhand-
lingsreformen og vil sannsynligvis endre på medfinansieringsløsningen. 
Som fagfolk er det vår oppgave å påvirke regjeringen til å vise handlekraft 
på de rette områdene.

Hva den enkelte av oss måtte mene om dette er nå en ting men vi bør ha 
meninger og vi bør få dem ut i et åpent diskusjonsrom, på tvers av faggrup-
per og virksomhetsgrenser. Syd-Vesten kan være et slikt rom på tvers av 
organisasjonsgrenser og geografi.

I denne og kommende utgaver av Syd-Vesten har vi som mål å få frem hva 
som rører seg lokalt i spesialisthelsetjenesten, i og utenfor sykehus.  Vi har 
invitert avtalespesialister, de ‘helprivate’ og foretakene til å gi oss en oversikt 
over sitt tilbud og gjerne også et innblikk i hva de er gode på og hva de ser 
som sine hovedutfordringer. Det er et bredt og sammensatt tilbud så vi må 
dele det litt opp, fra sykehusene presenterer vi denne gangen de kirurgiske 
divisjonene.

Jan Robert Johannessen
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Jeg begynte min journalistiske kar-
riere som radioreporter, vårt mest 
umiddelbare medium. Det slår fort-
satt både TV og internett. Alt du tren-
ger er en telefon og en radiosender 
og du kan være på lufta med de siste 
nyhetene fra alle kanter av verden. 
Overgangen til å gi ut et blad med fire 
utgaver i året kan derfor være, ikke 
bare en utfordring, men rett og slett 
en prøvelse. Jeg har det slik nå, når jeg 
har tatt på meg oppgaven å kommen-
tere Helsevalget (les: Stortingsvalget) 
2013 for Syd-Vesten. I skrivende stund 
er det aller meste uavklart når det 
gjelder den nye regjeringsdannel-
sen. Vi vet dermed ikke mye hvil-
ken vei Helse-Norge vil legge ut på i 
de kommende månedene og årene. 
En helseminister fra KrF vil ganske 
sikkert ha en helt annen tilnærming 
til sitt arbeid enn for eksempel Bent 
Høie, mannen som ser ut til å være 
det sikreste kortet til å ta plass i stolen 
til Jonas Gahr Støre. 

DET MÅ SKJE NOE – FORT
Likevel: Med den posisjonen helse 
fikk under valgkampen er det all 
grunn til å forvente at noe må komme 
til å skje fort innenfor nettopp dette 
fagområdet dersom Erna & Co skal 
kunne gjøre krav på å vise hand-
lekraft. De fleste av valgkampens 
heteste temaer må betraktes som 
skuter som er tunge og vanskelige å 
snu. Nye prosjekter i vei- og jernba-
neutbygging er umulig å igangsette 
på timen, det kreves utredninger og 
planlegging som strekker seg mot en 
helt stortingsperiode. Å igangsette 
oljeboring i Lofoten/Vesterålen/
Senja vil antakelig høste mer storm 
enn gunst blant velgerne, bedre 
skoleresultater blant norske barn 
og unge kommer ikke over natten. 
Til sammenlikning er helsekøene 
relativt enkle å gjøre noe med – 

innen overskuelig fremtid. Et økt 
antall hjemler og en nedbygging av 
sykehusenes nitide kontrolliver (slik 
den for eksempel ble beskrevet i Finn 
Finsnes artikkel i Syd-Vesten 2/2013) 
vil kunne gi en relativt rask gevinst – 
selv før regjeringen tar for seg kjepp-
hestene til tre av de fire partiene i 
den nye regjeringen  – nedbygging 
av RHFene. 

SYKEHUSENE MED NEW PUBLIC 
MANAGEMENT
På et møte i sommer hadde jeg en prat 
med Bent Høie. Han hadde nettopp 
fremmet et privat lovforslag  som 
blant annet inneholdt en heving 
av antallet avtalespesialisthjemler. 
Det var like før valgkampen tok til 
for fullt og Høie oppfattet det nær-
mest som et skup at han og hans 
parti hadde tatt eierskap til et slikt 
forslag. Etter hans mening ville det 
være lite eller intet prinsipielt i veien 
for at Arbeiderpartiet kunne ha gjort 
det samme. Tanken fascinerte meg. 
Hvorfor hadde ikke AP for lengst  gått 
til et slikt skritt i stedet for ensidig 
å kanalisere økningen i helsebud-
sjettene inn i sykehusene? Når alt 
kommer til at kan det neppe ha noe 
med en anti-liberalistisk holdning å 
gjøre. Norsk helsevesen er for lengst 
underkastet en styringsideologi som 
er godt tilpasset det private initiativ. 
New Public Management dreier seg 
nettopp om å konstruere incenti-
vordninger innenfor rammene av 
et offentlig økonomi. RHFene kan 
jo i dag gi inntrykk av å være auto-
nome kapitalistiske foretak der helse-
myndighetene fraskriver seg ansvar 
for drift og planlegging når det er 
betimelig.  

ERNAS ULVER
Jeg tror det har med valgkampstra-
tegi å gjøre. En styrking av avtale-

spesialistene ville ha blitt et altfor 
komplisert budskap å selge inn til 
velgerne. Bedre da å stigmatisere 
denne delen  av det offentlige helse-
vesenet , åpenbart fordi det lå en viss 
retorisk kraft i å stemple enhver prak-
tiserende lege utenfor sykehus som 
Ernas ulver i fåreklær. Jeg har selv 
flere ganger hørt helseministeren 
snakke om ”disse avtalespesialis-
tene” og referere til ”klinikkene på 
hjørnet” i samme åndedrag. 

Det er gjentatte ganger, blant annet 
av SINTEF, dokumentert at den ”pri-
vate” delen av det offentlige helsetil-
budet er mer effektivt enn den som 
finner sted på  sykehusene. Det dreier 
seg om stordriftsulemper og økono-
miske incentiver. Én lege (som tidli-
gere jobbet på sykehus, men som nå 
er avtalespesialist) uttrykte det slik 
til meg: ”Hver gang vi på sykehuset 
fikk en avbestilling fra en pasient, så 
vi på det som et hyggelig og velfor-
tjent pusterom. Når det samme skjer 
hos oss, ringer vi pasienten øverst 
på ventelisten og tilbyr den ledige 
timen. Det er nesten alltid noen som 
kan og takker ja” Det er åpenbart 
at det er økonomiske incitamenter 
for å handle slik, men det bør være 
like klart at en slik tankegang bidrar 
til å øke behandlingskapasiteten i 
Norge – og dermed minske køene – 
høyresidens viktigste ankepunkt mot 
regjeringen Stoltenberg. 

PRIVAT – ET SKJELLSORD
Slik fremstår det som dobbelt ironisk 
at ordet Privat stadig vekk nærmest 
har blitt brukt som et skjellsord av 
Støre. Dobbelt – fordi blant andre 
etikkprofessor Jan Helge Solbakk, i 
flere avisinnlegg har vist til at det i 
særlig grad er Arbeiderpartiet som 
har innført markedsliberalistisk 
tenkning i norsk helsevesen den gang 

I helsepolitikkens venterom
Lottelise Folge 
Tidligere redaktør i Dagens Medisin,
nå redaktør i PSL’s tidsskrift Legekunsten
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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

innsatsstyrt finansiering (ISF)  til 
applaus fra Høyre, ble introdusert i 
våre offentlige sykehus. I stedet for 
å lønne de økonomene som tidlig på 
2000-tallet ble ansatt for å kontrol-
lere det innfløkte systemet, kunne 
kanskje for eksempel elektronisk 
pasientjournal EPJ, et betydelig 
effektiviseringsredskap, ha blitt 
introdusert ti år før. I valgkampen 
lovet Jens Stoltenberg at  EPJ skulle 
innføres bare vi  stemte på ham. Uten 
å rødme unnlot statsministeren å 
nevne at hans helseminister i 2001, 
Tore Tønne, allerede den gang sto 
bak en utredning om å introdusere 
dette i løpet av 2 år! 

SYKEHUSENE – 
JUVELEN I KRONEN
Arbeiderpartiets plan for de kom-
mende årene var å styrke syke-
husene. Både bygg og utstyr skulle 
få seg et kraftig løft. Å legge til rette 
for flere hjemler til avtalespesialis-
ter, var sand i maskineriet for Støres 
plan for sykehusene som ”juvelen 
i kronen” som han uttrykte det. 
Gang på gang  pekte han på at syke-
husene ikke måtte tappes for det 
pasientgrunnlaget som består av de 
”enkleste” lidelsene blant annet fordi 
sykehusene også har som oppgave å 
sørge for utdannelse, forskning og 
utvikling. Støre ville ikke ha noe av 
at ”private” skal melke systemet for 
egen berikelse. Man skal selvfølgelig 
lete lenge mellom hver multinasjonal 
profittdrevet klinikk som innenfor 
dagens system vil kunne boltre seg 
i norske pasienter med et betydelig 
antall økte avtalespesialisthjemler.

INGEN GRUNN TIL ENGSTELSE
De rødgrønne tapte Stortingsvalget 
blant annet fordi regjeringen ikke 
kunne sannsynliggjøre en plan for 
radikal nedkorting av helsekøene. 

Arbeiderpartiets bruk av privatise-
ringsspøkelset kunne kanskje ha 
vært effektivt i et Gerhardsen-styrt 
land, men i dagens utgave av blan-
dingsøkonomi på norsk er det stadig 
færre som lar seg skremme av selv-
stendig initiativ innen helsesektoren. 
De borgerlige vant valget, ikke fordi 
nordmenn flest ønsker seg et pri-
vat helsevesen, men fordi vi tror på 
dynamikken mellom det private og 
det offentlige. Jeg har hatt stor sans 
for Arbeiderpartiets solidariske hel-
sepolitikk. Sykehusene er, og kom-
mer alltid til å være spydspisser i 
det solidariske norske helsesystem. 
Dyktige leger vil uansett søke seg dit. 
Deres akilleshæl er først og fremst 
sviktende effektivitet. I så måte er 
det mye lærdom i hvordan eksem-
pelvis avtalespesialistene organi-
serer seg. Det er her det aner meg at 
den politiske ideologiens retorikk 
skjermet for nødvendig moderni-
seringstenkning i vårt avtroppende 
største regjeringsparti. Jeg tror rett 
og slett ikke at sykehusene vil lide av 
litt konkurranse på poliklinikk-nivå 
fra avtalespesialistene. Tvert i mot vil 
de ha godt av det.

Så gjenstår det å se hva som vil skje 
når Den Nye Norske Helsepolitikken 
kommer ut av venterommet og tar 
imot køene av pasienter som med god 
grunn har forventninger til landets 
nye ledelse. 

I helsepolitikkens venterom
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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

Intervju Tore Bru

Ny urologhjemmel i Stavanger
Med driftstilskudd fra Helse 
Vest startet Tore Bru Stavanger 
Urologiske Senter i november 
2012.  Tore Bru er spesialist 
i generell kirurgi og urologi.  
Han har et utredningstilbud 
som tilsvarer det man finner 
på urologisk poliklinikk, SUS.  
Klinikken driver undersøkelse 
og behandling av urinveiene 
hos menn, kvinner og barn.  
  
Hvorfor startet du avtalepraksis?
Etter mange år i det offentlige hel-
sesystemet så jeg behovet for et sup-
plement for pasientene.  En klinikk 
hvor det for enkelte av pasientene er 
lavere terskel til doktoren sitt kon-
tor.  Enkelte pasientgrupper fikk, 
grunnet kapasitetsproblemer, ikke 
et offentlig tilbud (eksempelvis pasi-
enter med erektil dysfunksjon).  Også 
disse pasientene kunne med dette få 
et tilbud.  Køen i det offentlige var 
også et argument for oppstart.  Selv 
om jeg med min overgang til avta-
lepraksis ‘amputerte’ det offentlige 
tilbudet i noen grad, er produksjo-
nen min gått opp her ute i forhold 
til hva som var tilfellet da jeg jobbet 
på sykehuset.  Jeg har altså vesentlig 
flere pasientkonsultasjoner, da det 
er mindre byråkrati og mer tid til 
pasientene.  Det å være sjef over sin 
egen arbeidshverdag, innenfor ram-
mene definert av Helse Vest  RHF, er 
veldig tilfredsstillende. Da tar man 
kanskje ut mer energi og kan yte mer 
effektivt. Forutsigbarhet i jobb og 
fritid er også en faktor som er viktig 
for familien og noe av det som talte 
for etableringen av praksisen. I start-
fasen tenkte jeg eventuelt å starte en 
helprivat praksis, men er glad for at 
jeg fikk en avtalehjemmel med Helse 
Vest. Nå erfarer jeg at det er et bredt 
tilsig av pasienter fra alle sosiale lag 
og tror at dette er en fornuftig hel-
sepolitikk.

Hvordan oppfatter du de faglige 
utfordringene?
Kirurgisk tekniske utfordringer fin-
ner jeg ikke i samme grad utenfor 
sykehuset, men det er noe jeg har 
forsonet meg med.  Det er massevis 
av andre utfordringer som går på 
å håndtere problemstillinger som 
er relaterte til erektil dysfunksjon, 
utredning av inkontinens for urin 
i tillegg til de andre problemstillin-
gene innenfor det urologiske fagom-
rådet som omfatter kreftutredning, 
utredning for vannlatingsbesvær, 
med mer. Om det var mulig med 
en ‘ønskeliste’ skulle jeg gjerne ha 
fått etablert et tilbud for komplett 
steinbehandling. Med det menes 
behandling av stein i nyre, urinle-
der og blære som forutsetter kapital-
krevende medisinsk teknisk utstyr 
for ekstern sjokkbølge behandling 
(ESWL) kombinert med innvendig 
knusing av stein i urinveiene ved 
hjelp av laserteknikk. Dette som et 
supplement til det offentlige helse-
tilbudet. 

Hvordan er samarbeidet med 
andre leger ved sykehuset og uten-
for? Deltar du eller bidrar du med 
faglig relevant undervisning? 
Jeg har løpende kontakt med andre 
kolleger i avtalepraksis innenfor eget 
fagområde.  Disse har tilholdssted på 
sørlandet og østlandet.  Forbindel-
sen har både en sosial og en faglig 
karakter. Ellers så har jeg regelmessig 
undervisning for helsepersonell som 
inkluderer både leger og sykepleiere.  
Tidligere denne måneden hadde jeg 
innenfor fagområdet sexologi og i 
regi av Legeforeningen forelesning  
for allmennlegene i distriktet.  Jeg 
opplever å ha god kontakt med fast-
legene i distriktet, og har hyppig 
telefonkommunikasjon med disse.  
Flere har vært på besøk her ved kli-
nikken og disse har ytret ønske om 
å hospitere.

Hva tenker du om at det vil åpnes 
for LIS kandidater i avtalepraksis?
Jeg er meget positiv til LIS kandi-
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Intervju Tore Bru

Ny urologhjemmel i Stavanger

dater i avtalepraksis.  Jeg tror vi har 
noe å bidra med innenfor urologi 
undervisningen.  Vi har et volum på 
problemstillinger som kandidatene 
sjelden møter i sykehus, det kan være 
en måte å rekruttere til avtalepraksis 
og ettersom jeg synes at det er gøy 
med undervisning, er det alltid kjekt 
å stille opp når dette jo vil komme vår 
pasientgruppe til del.

Hva gjør du for å sikre kvalitet i 
pasientbehandlingen og hvor-
dan klarer du å holde deg faglig 
oppdatert?
Jeg har alltid hatt fokus på kvali-
tet og faglig utvikling/oppdate-
ring.  Hjelpepersonellet undervises 
regelmessig og vi har gode rutiner i 
pasientbehandlingen.  Rutinene er 

gjenstand for kontinuerlig evalue-
ring og eventuelt også revidering. Det 
medisintekniske utstyret blir også 
regelmessig kontrollert. Regelmessig 
leser jeg relevante medisinske tids-
skrifter, deltar på lokale og nasjonale 
møter innenfor fagområdet i tillegg 
til at jeg årlig drar på en større kon-
gress i Europa eller USA for å holde 
meg faglig oppdatert.

Er det mye administrative opp-
gaver?
Det er selvsagt mye administrative 
oppgaver ettersom jeg nå har fått et 
personal- og økonomiansvar i tillegg 
til pasientbehandlingen.  Til tider 
kan man føle å nesten drukne i disse 
utfordringene, men når man så krab-
ber på land igjen, får man friskt mot.  

Det blir etter hvert mye rutinepreg 
over disse oppgavene, men jeg finner 
ikke at det på noen måte er riktig å 
redusere innsatsen her.  Det er her 
fundamentet for driften legges. 

Så ett år er snart gått, angrer du?
På ingen måte.  Det å styre hverdagen 
og å gjøre det som jeg føler jeg beher-
sker best er givende og drivkraften 
til å kjøre videre. Utfordringene som 
ligger i det utenomfaglige som admi-
nistrasjon og praktisk innretting av 
praksisen for hele pasientforløpet har 
også vært positivt. Dog er det hele 
veien et potensiale til å bli bedre og 
da er det greit at man kan gjøre noe 
med det selv, avslutter Tore Bru.

Tore Bru, sykepleier Hilde Knutsen, operasjonssykepleier Marit Bru og legesekretær Lene Rostøl Lammenes.
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LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble 
i sin tid opprettet fordi leger 
viser seg å ta dårlig vare på seg 
selv ved sykdom. Terskelen for 
å søke hjelp er for høy.
Fastlegeordningen ivaretar det 
samme som vår gamle ordning.  
Derfor oppfordrer Rogaland 
legeforening alle leger til å 
skaffe seg en fastlege, ved å 
ringe eller skrive til den man 
ønsker. Vi mener at leger bør 
kunne velge sin fastlege, 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

«Helprivat» spesialisthelsetjeneste i Rogaland

PSL i Rogaland har 78 medlemmer. 
De fleste av disse driver som spesi-
alister med avtalehjemmel under 
Helse Vest RHF, men noen arbeider 
helprivat uten driftsavtale, enten 
alene eller i kontorfellesskap med 
andre avtalespesialister eller i pri-
vate klinikker. Avtalespesialistene 
utfører alene om lag 34 % av alle poli-
kliniske konsultasjoner i Helse Vest.  
Driftsavtalene med Helse Vest og 
somatiske spesialister og psykiatere 
i Rogaland utgjør omlag 35 årsverk. 
Disse er underlagt rapporterings-
rutiner til Norsk Pasient Register og 
HELFO. Deres konsultasjonsvolum 
og andel av nyhenviste pasienter kan 
man med enkle grep trekke ut fra 
statistikker, men eksakte sammen-
ligninger med sykehusenes polikli-
nikker er dessverre vanskelig tilgjen-
gelig. Det er imidlertid utarbeidet 
normtall for det som helseforetakene 
forventer at avtalespesialistene skal 
utføre av antall konsultasjoner per 
år. På landsbasis forventes det til 
eksempel at en gynekolog utfører 
2.700 konsultasjoner, øyelege 3.300 
konsultasjoner og ØNH-spesialist 
3.500 konsultasjoner årlig. 

Her har vi forsøkt å sette litt lys på 
noe av det øvrige tilbudet. De som 
leser Sydvesten jevnlig vil ha fått 
innblikk i hva som rører seg blant 
våre avtalespesialister. Vi stilte her 
likelydende spørsmål til Forusakut-
ten, Kolibri, Curato Haugesund og 
Stavanger, Teres Colosseum Stavan-
ger og Privatsykehuset i Haugesund. 
De to sistnevnte besvarte ikke hen-
vendelsene. 

Curato Røntgen Haugesund, tidli-
gere Beenfeldts Røntgeninstitutt og 
Haugesund Røntgeninstitutt er et av 
landets eldste røntgeninstitutt. De 
utførte over 31.000 undersøkelser i 
2012, av disse var over 15.000 MR 

undersøkelser, 4.700 CT undersø-
kelser, 2.550 ultralydundersøkelser, 
8.000 røntgenundersøkelser og 700 
mammografier. Curato Haugesunds 
radiologer samarbeider med andre 
Curato avdelinger og har muligheter 
for second opinion fra kollegaer i 
systemet ved vanskelige problem-
stillinger og diagnoser. Curato Hau-
gesund har avtale med Helse Vest 
som kjøper av MR undersøkelser, CT 
undersøkelser, ultralyd- og røntgen-
undersøkelser fra 2012-2016, mens 
fra 2012 kjøper Helse Vest ikke lenger 
mammografiundersøkelser der.

Curato Røntgen Stavanger, tidligere 
Sentrum Røntgeninstitutt har eksis-
tert i Stavanger i snart 25 år. I 2012 
utførte de omkring 50.000 undersø-
kelser, av disse var det ca. 25.000 MR 
undersøkelser, 6.500 CT undersø-
kelser, 3.500 ultralydundersøkelser 
12.000 røntgenundersøkelser, 2.600 
mammografier.

Forusakutten  AS er en privat kli-
nikk som åpnet  i 1998. Klinikken 
eies og drives av allmennleger og 
har 3 avdelinger i Stavanger/Sand-
nes. Forusakutten har 53 ansatte,  
derav 11 faste leger. Virksomheten 
omfatter allmennlegetjeneste, spe-
sialisthelsetjeneste, bedriftshelse-
tjeneste , psykologer , familietera-
peut, kiropraktor, vaksinesenter og 
livsstilsenter med overvektsklinikk.  
Forusakutten har i dag 4 legespesia-
lister hvorav 3 har dette som eneste 
arbeidsplass, innen gynekologi, 
ortopedi, generell kirurgi og indre-
medisin. I 2012 utførte Forusakutten 
3.300 spesialistkonsultasjoner og ca. 
35.000 allmennlegekonsultasjoner.

Kolibri Medical Group AS er et 
offentlig godkjent privat sykehus 
som driver allmennlegetjeneste, 
har bedriftshelsetjeneste, spesia-

Finn Finsnes  
dr. med. Tillitsvalgt PSL
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Rogaland legeforening har fått ny e-post adresse:

 rogaland.legeforening@gmail.com

«Helprivat» spesialisthelsetjeneste i Rogaland
listtilbud og har et eget røntgensen-
ter. Kolibri Medical har tilknyttet 
10 legespesialister og tilbyr et bredt 
utvalg av helsetjenester til privatper-
soner, forsikringsselskap og bedrif-
ter. Spesialiteter som tilbys er orto-
pedi, gynekologi, kirurgi (generell, 
nevrokirurgi, karkirurisk, plastisk 
og håndkirurgi), urologi, gastro, rev-
matologi, onkologi, indremedisin og 
anestesiologi.
I 2012 utførte Kolibri 6.250 spesialist-
konsultasjoner og 4.500 allmennle-
gekonsultasjoner. I tillegg 2.800 MR 
undersøkelser, 1.220 CT undersøkel-
ser og 550 røntgen.

Hvilke tanker har dere rundt 
regjeringsskiftet med henblikk 
på klinikkens aktivitet frem-
over?

Curato Haugesund og Stavanger 
har et håp om at organiseringen av 
tilbyderavtalene med Helse Vest kan 
endres ved et regjeringsskifte. Situ-
asjonen i dag er slik at et institutt 
enten får 100 % avtale eller ingen 
avtale for en 4 års periode. Dette er 
dramatisk for institutter med en stor 
og dyr utstyrspark og mange ansatte 
dersom avtale ikke oppnås. 

Paal D. Norheim ved Forusakutten 
mener at et regjeringsskifte betyr lite 
for deres del. De har aldri hatt avtaler 
med det offentlige og har heller ikke 
konkrete planer i den retning nå. De 
ønsker å være et privat alternativ 
åpent for alle, uten medlemskap eller 
henvisningsplikt. Norheim mener 
likevel at økt offentlig bruk av pri-
vate helsetjenester vil generelt virke 
positivt og kunne redusere terskelen 
for den enkelte pasienten å bruke 
private klinikker.

Kolibri Medical har hittil også vært 
utelukkende basert på privatbeta-
lende pasienter (privat, bedrift, hel-

seforsikring) sier Oscar Maaseide. 
Han mener at det er et klart flertall i 
befolkningen for økt kjøp av private 
helsetjenester og dersom dette blir 
gjennomført av den nye regjeringen 
bør en logisk konsekvens av dette 
være reduserte helsekøer.  Demogra-
fiske prognoser viser at snittalderen 
i befolkningen er økende. Behovet 
for helsetjenester vil være stigende 
- lenge. 

Hvilke utfordringer har dere 
hatt den siste tiden og hvilke 
utfordringer står dere overfor 
nå?

Forusakutten som i år vil omsette for 
omtrent 42 millioner har jevn og god 
drift og har ikke stått overfor spesi-
elle utfordringer i den siste tiden.  Vi 
står foran en utvidelse av senteret i 
Stavanger. Det er alltid en utfordring 
å utvide tjenestetilbudet for å få inn 
nye spesialister både på heltid og 
deltid, anfører Paal D. Norheim.

Oscar Maaseide forteller at Kolibri 
Medical siden oppstarten i 2009 har 
hatt en vekst på om lag 50 % hvert 
år.  Forventet omsetning i 2013 er 
om lag 50 million kroner. Etable-
ring av stadig nye spesialiteter, økt 
totalvolum, utvidelse av tjeneste-
tilbudet til også omfatte kirurgi er 
krevende i forhold til finansiering, 
anskaffelse, prosjektering, bygging, 
etablering av systemer og nye ruti-
ner, ISO-sertifisering, opplæring 
av støttepersonell, ledelse og sam-
tidig måtte øke pasient tilgangen, 
gjennom markedsføring av tilbudet. 
Rekruttering av spesialister før opp-
start av nye spesialist-tilbud, har vist 
seg mindre krevende enn hva tilfel-
let var ved oppstarten av selskapet i 
2009. Videre hevder Maaseide at et 
helprivat helsetilbud må ha meget 
god tilgjengelighet og service for å 

bli foretrukket av pasientene. Fast-
leger og avtale-spesialister virker 
til å være forsiktige i anbefaling av 
helprivate tilbud, med utgangspunkt 
i finansiering av tjenestene.

Legeforeningen har kommet 
med forslag om etterutdan-
ning for spesialister. Hvordan 
sikres den faglige standarden 
blant deres legespesialister 
og på hvilken måte sørger 
dere for faglig oppdatering og 
etterutdanning?

Leif Aalvik ved Curato Haugesund 
og Hilde S. Klogh fra Curato Stavan-
ger forteller at Curato har etablert et 
system for sine ansatte radiologer 
der det gis poeng for kurs og delta-
kelse på kongresser, poeng for egne 
publikasjoner og presentasjoner. 
Hver enkelt radiolog må i løpet av 
en 2 års periode oppnå et visst antall 
poeng. 
Paal D. Norheim mener at spesialis-
tene i private sentere ofte vil savne 
fagmiljøene på sykehus. Vi er tidlig 
i oppbyggingsfase av vår spesialist-
tjeneste og har så langt løst dette 
gjennom spesialistenes deltagelse 
på kurs og møter. Vi er positive til 
program for etterutdannelse av spe-
sialister. 
Alle spesialister i Kolibri Medical har 
årlig 2 uker betalt permisjon, for å 
delta på kurs og videreutdanning, 
avslutter Oscar Maaseide.
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Er det noko norsk helsevesen 
absolutt skal ha seg fråbede, 
så er det såkalla amerikanske 
tilstandar. I skrivande stund er 
den amerikanske kongressen 
i ei rivande konflikt som har 
medført at mange statlege 
amerikanske tenester har blitt 
satt ut av drift. Ein av hoved-
ingrediensane i konflikten er 
usemje om helsereformen til 
president Obama.

Den norske forståinga av det ame-
rikanske systemet er kort og godt at 
den som har pengar, får behandling. 
Så kva er situasjonen i Noreg?

Frå 31. desember 2010 til 30. Juni 
2013 – ein periode på 2,5 år, har talet på 
personar med behandlingsforsikring 
auka frå 142.000 til 380.000. Talet på 
barneforsikringar har stige frå 499.000 
til 541.000 og talet på forsikringar ved 
kritisk/alvorleg sjukdom har auka frå 
181.000 til 243.000.

Medan forsikringa ved alvorleg 
sjukdom har auka med 8 % og bar-
neforsikring har auka med 34 %, har 
altså talet på personar med behand-
lingsforsikring auka med 168 % - det 
er nær ei tredobling.

Premieinnbetalinga for desse tre 
forsikringstypane har i perioden auka 
frå 1,4 mrd til 2,3 mrd kroner.

Det er eit stort paradoks at behand-
lingsforsikringar har hatt slik vekst – i 
eit samfunn der offentlege helsetenes-
ter er av god kvalitet og i prinsippet 
gratis. At ein ønsker å forsikra borna 
ekstra, og at ein vil vera sikra på alle 
baugar og kantar i ein kritisk situasjon 
er kanskje forståeleg fordi ein ønsker å 
vera ”på den sikre sida”. Men behand-
lingsforsikring burde vel strengt tatt 
vera heilt unødvendig? Dei som er 
i arbeid får jo spesialbehandling i 
det offentlege helsevesenet gjennom 
ordninga ”Raskere tilbake”, og likevel 
har mange av dei behandlingsforsik-
ring i tillegg.

Men statistikken passar bra med 
det inntrykket eg som fastlege har 
frå eigen praksis: stadig fleire har 
behandlingsforsikring som kjem til 
nytte når pasienten sine forventningar 
overstiger tilbodet i det offentlege 

helsevesenet. Pasientar reiser både til 
Bergen og Oslo til polikliniske under-
søkingar, og eg har meir enn ein gong 
vore forbausa over kor raskt ein kan få 
gjort ei nevrologisk undersøking, når 
berre forsikringsselskapet trekk i dei 
rette trådane.

Behandlingsforsikringa dekker 
utgreiing og behandling fram til eit 
visst punkt, og deretter må det offent-
lege overta. Men også kroniske sjuk-
domar kan få behandling gjennom 
forsikring, viss det er tale om kortvarig 
behandling som gir varig betring av 
helsetilstanden.

I mange tilfelle vil det vera tilgan-
gen til utgreiing som er flaskehalsen 
i helsevesenet. Når diagnosen er stilt 
av ein spesialist, vil det som regel vera 
kort veg til behandling, uavhengig av 
om behandlinga skal skje på private 
eller offentlege helseinstitusjonar. Eg 
har sjølv opplevd at pasientar som har 
fått dekka ei rask utgreiing hos private 
spesialistar gjennom behandlingsfor-
sikring, deretter kjem raskt til behand-
ling i det offentlege helsevesenet, fordi 
diagnosen er avklart og  det berre 
gjenstår å igangsetja behandling. Det 
tar seg liksom ikkje så godt ut dersom 
pasienten har gjennomgått spesialisert 
utgreiing i fleire disiplinar i løpet av to 
veker og fått sin diagnose, og så må 
vera sjukmeld i tre månader i påvente 
av naudsynt behandling på sjukehus.

Eg har av og til lurt på om eg sjølv 
ville brukt pengar på behandlings-
forsikring, og hittil har eg konkludert 
med at eg ikkje trur eg har bruk for det. 
Men det er mange som har tilbodet, og 
nyttar seg av det. Hittil har eg opplevd 
det som ei forenkling av arbeidet når 
pasienten har eit forsikringsselskap 
som ekspederer tilvisingane til rett 
spesialist.

Rett nok er det amerikanske tilstan-
dar, men er det galt av den grunn? Me 
har jo klart å skapa dette systemet 
heilt sjølv.

Amerikanske tilstandar
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Knut Vassbø,
Allmennlege, Bjerkreim
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Mange er i situasjoner der kontakt 
med lege og NAV betyr mye for psy-
kisk og fysisk helse på en side og for-
utsigbarhet og inntektssikring på den 
andre siden. Slike situasjoner krever 
ofte samhandling mellom pasient, 
lege og NAV, og kommunikasjonen 
mellom partene er avgjørende for 
å lykkes.
 
Erfaringsmessig er den viktigste 
samhandlingen knyttet til den 
enkelte person, ikke generell infor-
masjon og kunnskap. I NAV Rogaland 
forsøker vi å finne måter å jobbe på 
for å øke vår tilgjengelighet, og for 
å bedre informasjonsutveksling og 
kommunikasjonen mellom NAV og 
leger i Rogaland. Derfor sendte vi, i 
august, ut en kontaktliste over alle 
NAV ansatte i Rogaland til alle kom-
muneleger, for videre distribusjon til 
fastlegene. Listen inneholder navn, 
kontortilhørighet, interne telefon-
nummer og e-post adresser. Menin-
gen er å bruke listen for å opprette 
kontakt og gjøre avtaler på e-post 
hvis det er vanskelig å treffes på 
telefon.
NAV Rogaland vil oppdatere listen 
for videre distribusjon to ganger i 
året, og vi håper dette grepet bedrer 

tilgjengeligheten til den personen i 
NAV som du som lege har behov for å 
kontakte. Har du ikke mottatt listen 
tar du kontakt med din kommune-
lege eller den som har tilsvarende 
koordinerende funksjon i din kom-
mune. Eller du kan ta kontakt med 
NAV og spørre etter undertegnede.
Vi ønsker å videreutvikle samhand-
ling med leger i Rogaland, og vi 
setter pris på tilbakemeldinger på 
hvordan vi kan bli bedre sammen. 
Flere leger og arbeidsgivere etterspør 
kommunikasjonskanaler for bedre 
samhandling. Dette blir et tema på 

IA-konferansen 27. november 2013.
 
NAV ønsker å være en god samar-
beidspartner for enkeltmennesker 
som trenger velferdstjenester, for 
helsepersonell og arbeidsgivere. Har 
du innspill til andre gode måter å 
bedre kommunikasjonen mellom 
NAV og leger på, innspill til bedre 
samhandling eller områder som bør 
ses nærmere på i samarbeid mellom 
NAV og leger i den enkelte kommune 
eller i hele Rogaland, ber vi om din 
tilbakemelding.

Ja, vi trenger bedre samhandling  

Ta gjerne kontakt med:
Leder for NAV Rogaland Arbeidsrådgivning - Liv Jorunn Skippervik på telefon: 977 09 431
Kommunikasjonsrådgiver i NAV Rogaland – Astrid Nodland på telefon: 472 71 932
E-post: på nav.rogaland@nav.no
www.nav.no

Det er ledig plass for 3 i kollegagruppe i Stavanger

Interesserte kan kontakte harald.bjornestad@storhaug-legesenter.nhn.no
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På oppfordring har vår kollega Per 
Dreyer Hamre, som er blant våre 
mer sykkelinteresserte kardiolog-
kolleger, sendt oss et lite reisebrev 
fra sommerferien 2013

Årets høydepunkt for de f leste ter-
rengsykkelentusiaster  er  Tranalp. Dette 
rittet er alle terrengsykkelritts mor: 
Lengst, mest krevende, svært mange 
høydemetre og lang tids forberedelse 
før man gir seg  i kast med det .

12 juli i år gikk startskuddet  i Mitten-
wald i Oberbayern .De tørre fakta er 
21 000 høydemetre i løpet av 8 dager , 
700 km og temperatur 30-40 grader ” 
nede” i  alpelandsbyene som fungerte 
som start- / målområde hver dag. Flere 
av disse  små tettstedene befinner seg 
faktisk på UNESCO sin verdensarvliste 
pga sin skjønnhet !
 
Årets utgave gikk fra Tyskland via Øst-
errike til Italia, hvor Riva del Garda var 
mål .

Naturen var fantastisk , man kom til fjell-
topper bare rittdeltakerne var alene om. 
Vi var 1000 deltagere fra 35  nasjoner.

Selv opplevde jeg de italienske Dolo-
mittene som mest imponerende; spisse 
fjelltagger med snø rundt kneisende mot 
en Azurblå himmel.

Frister dette?  Ta gjerne kontakt for tips, 
som flere av deltakerne sa: 

”it is a once in a life experience!”

Hva med en aktiv ferie?
Per Dreyer Hamre,
Overlege
Kardiologisk avdeling, SUS
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Fylkesmannen i Rogaland har i år gjennomført tilsyn med helsestasjon for barn 0 – 6 år i alle kommunar i 
fylket. Vi har gjort systemrevisjon med tilsynsbesøk i Klepp, Eigersund, Karmøy og Sauda kommune. Dei 
resterande 22 kommunane har sendt oss tilsynsopplysningar om sine helsestasjonar på eit elektronisk 
sjølvmeldingsskjema. Som ei oppfølging av tilsynet, inviterte vi i brev av 2. juli 2013 til ein fagdag om 
helsestasjon for barn i alderen 0 - 6 år:

Dato:  Onsdag 4. desember 2013
Tid:  Kl 10 – 16
Sted:  Skattens hus, auditoriet, 1. etasje, Lagårdsveien 46, Stavanger

Fagdagen er godkjent av Den norske legeforening som teljande vidare- og etterutdanningskurs (6 timar) 
for legar i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Vi ber kommunane stimulere både kommunelegar og helsesystrer, helsestasjonslegar, og eventuelt anna 
relevant personell å delta. Kvar kommune kan sende påmelding for 3-4 deltakarar utanom om dei største: 
Karmøy og Haugesund som kan melde på 7 - 8, Sandnes 8 -10 og Stavanger 12 - 15 personar. Det er gratis 
å delta. Vi serverer ein enkel lunsj.

Program:
09.30  Kaffe/te og noe å bite i
10.00  Åpning v/avd. dir./fylkeslege Pål Iden
 Resultat av tilsyn med helsestasjonar i Rogaland 2013
10.30  Legeteneste ved helsestasjonen v/fastlege i Klepp, Randi Schreiner
11.15  Pause
11.30  Samarbeid med helsestasjonen v/kommuneoverlege i Klepp, Rolf Bergseth
	 •	Kommunelege
	 •	Fastleger
	 •	Fysioterapeut	og	andre
12.15  Lunsj
13.00  Arbeid med nye faglige retningslinjer og forskrift for helsestasjons- og skolehelsetjenesten v/seni-

orrådgiver Astrid Hernes Kvalnes, avdeling for allmennhelsestjenester i Helsedirektoratet
13.45  Pause
14.00  Journalføring ved helsestasjonen v/rådgjevar/jurist Sissel Kjøde, Fylkesmannen i Rogaland
14.45  Kaffe/te og noe å bite i
15.00  Sein utvikling – veks dei det av seg? Fokus på spiseutvikling, språkleg og kognitiv utvikling v/avde-

lingsoverlege Inger Hellerdal Rasmussen og logoped Torunn Sundgot, Barnehabilitering Østerlide 
Stavanger universitetssjukehus

16.00  Avslutning

Påmelding:  Vi ber kommunane sjølv velje ut kven som skal delta og sørgje for bindande påmelding til oss 
innan 20. november 2013. Påmeldingsskjema finn de på vår internettside:

 http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Kurs-og-konferansar/
 Den som sender påmelding vil få tilbakemelding i e-post om at vi har mottatt påmeldinga.

Velkommen!

Med helsing
Pål Iden Bjørg Botne
fylkeslege/avd.dir. seniorrådgjevar/sjukepleiar

Invitasjon til fagdag etter tilsyn med 
helsestasjoner for barn 0-6 år
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Helse Stavanger Hf omfatter:
Divisjon for intern service
Divisjon for medisinsk service
Kirurgisk divisjon
Kvinne- og barnedivisjonen
Medisinsk divisjon
Psykiatrisk divisjon
Stab- og støttetjenester (herunder: Forskingsavdelingen, Avdeling for personal- og organisasjonsutvikling, Avdeling 
for Økonomi og finans, Analyseavdelingen, Avdeling for fag- og foretaksutvikling, Kommunikasjonsavdelingen)

Helse Stavanger Hf  tilbyr spesialisthelsetjenester  til:
Sør-Rogaland (fra Moi i Sør til Hjelmeland i Nord)
Befolkningsgrunnlag ca 330 000

Antall ansatte totalt i Hf: 7300

Antall ansatte leger i foretaket: 561

Presentasjon av spesialisthelsetjenestetilbudet 
ved Helse Stavanger HF

Bård Lilleeng,
Admin. direktør
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Kirugisk divisjon tilbyr tjenester 
innenfor et bredt behandlings-
område som inkluderer mange 
kirurgiske og ortopediske 
spesialiteter. Den består av 9 
ulike avdelinger, som utfører 
utredning og behandling av en 
rekke ulike diagnoser.

Divisjonen omfatter:
Gastroenterologisk kirurgisk avde-
ling
Nevrosenteret
Hudavdelingen
Øyeavdelingen
Øre- nese- hals avdelingen
Ortopedisk avdeling
Operasjonsavdelingen
Plastkirurgisk avdeling
Kirurgisk avdeling

Gastroenterologisk kirurgisk 
avdeling
Denne avdelingen består av to sen-
geposter og en poliklinikk. 6H er en 
kirurgisk sengepost med 25 senger. 
Avdelingen har både elektive og 
øyeblikkelig-hjelp-innleggelser, og 
behandler sykdommer i nedre del 
av mage-tarm-regionen. En stor del 
av pasientene har en kreftdiagnose. 
6G er en kirurgisk sengepost for pasi-
enter med sykdommer i øvre del av 
mage/tarmregionen. 

Det er få tilfeller med tilbake-
fall av endetarms- og tykktarmskreft 
etter operasjon ved Helse Stavanger. 
Dyktige kirurger og et tverrfaglig 
samarbeid er årsakene til de gode 
resultatene. Kreftregisteret har sam-
let data fra alle landets sykehus, der 
de blant annet ser på dødelighet og 
tilbakefall av endetarms- og tykk-
tarmskreft. Det er første gang at slike 
tall samles og presenteres. I rapporten 
kommer det frem at Helse Stavanger 
er blant de beste sykehusene i Norge 
på dette feltet. Dersom en pasient får 

tilbakefall av kreft etter operasjon, 
kan det være snakk om liv og død. 
Faglig dyktighet innen kirurgi er ikke 
den eneste årsaken til de gode resul-
tatene, det gode samarbeidet som 
går på tvers av avdelingene er viktig. 
Gastrokirurgisk avdeling jobber derfor 
tett med avdeling for gastromedisin, 
røntgen, kreft, anestesi, hjerte og 
lunge, og patologi. Det er av stor 
betydning for pasientene.

Nevrosenteret
Nevrologi er undersøkelse, diagnose, 
behandling og etterbehandling av 
forstyrrelser i nervesystemet. Nev-
rosenteret ved SUS består av mange 
avdelinger som alle fokuserer på 
nevrologiske sykdommer og lidelser. 
Nevrologisk poliklinikk og nevrolo-
gisk sengepost utreder og behandler 
pasienter med nevrologiske lidelser, 
som Parkinsons, multippel sklerose 
(MS), epilepsi, hodepine og ALS. 
Akutt og subakutt slagpost utreder og 
behandler pasienter med hjerneslag.

Nevrokirurgisk avdeling er er en av 
de minste avdelingene ved SUS, men 
en av de største i Nord-Europa med 
tanke på utprøving og innleggelse av 
ryggmargsstimulatorer for diverse 

smertetilstander. De har døgnbe-
redskap for pasienter med hode- og 
nakkeskader, og for pasienter som skal 
opereres for blødninger i hjernen. 3-4 
dager i uken opererer de pasienter 
med nakke- og rygglidelser.

Hudavdelingen
Hudavdelingen diagnostiserer og 
behandler hudlidelser og veneriske 
sykdommer. De foretar 33.000 hud-
behandlinger i året, derav 17.000 lys-
behandlinger og 16.000 polikliniske 
konsultasjoner. Hudavdelingen ved 
Helse Stavanger: 
•	 Har	 landets	 største	 laseravsnitt	

(laser og IPL). 
•	 Er	 den	 eneste	 hudavdelingen	 i	

landet som tilbyr dermatokirurgi 
(småkirurgi). 

•	 Har	høy	kompetanse	innen	aller-
giutredning og behandling. 

•	 Er	 størst	 i	 landet	 på	 biologisk	
behandling av psoriasis. 

Øyeavdelingen
Øyeavdelingen tilbyr de fleste diag-
nostiske undersøkelser og kirurgiske 
behandlinger innen øyefaget. Med 
unntak av når pasienten har akutte 
skader er det nødvendig med henvis-

Presentasjon av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Helse Stavanger HF, kirurgisk divisjon
Anne Cathrine Bryne,
Divisjonsdirektør for kirurgisk klinikk

Kirurgi SUS. Foto: Svein Lunde.
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ning fra øyespesialist eller fastlege 
for å bli mottatt til utredning hos oss. 
Spesialhenvisninger blir prioritert.

Øyeoperasjon er en liten og spesi-
alisert avdeling. Øyet er et lite organ 
med små strukturer, som ofte krever 
at man arbeider gjennom mikro-
skop. Avdelingen utfører de vanligste 
inngrep på øyet, som for eksempel 
grå og grønn stær, skjeling, lidel-
ser i netthinnen og forandringer i 
skarpsynsområdet. De fleste operasjo-
ner skjer i lokalbedøvelse og utføres 
som dagkirurgi, med våkne pasienter. 
Ukentlig gis det tilbud om operasjoner 
i narkose. Alle barn får narkose ved 
kirurgiske inngrep. 

Øre- nese- hals avdelingen
ØNH-avdelingen ved SUS behandler 
alle vanlige lidelser innen fagområ-
det øre-nese-hals. Vi kan tilby både 
konsultasjoner, utredning og konser-
vativ og kirurgisk behandling. Man 
tar i mot planlagte pasienter som 
er henvist fra privatpraktiserende 
ØNH-spesialister eller fastleger, og i 
tillegg har man en vakthavende lege 
som tar seg av akutte henvisninger 
(som neseblødning, akutte beten-
nelser og frakturer).

Man tar imot pasienter som blir 
henvist til dagkirurgi fra privatprakti-
serende spesialister eller av en av våre 
leger ved avdelingen eller ved polikli-
nikken. Vi utfører mindre kirurgiske 
inngrep som mandel operasjoner, 
dreninnleggelser og polyppfjerning, 
neseoperasjoner og små inngrep med 
lokal bedøvelse. Man utfører også 
større øre-nese-hals-operasjoner som 
ørekirurgi, kirurgi av spyttkjertler, 
halskirurgi og nese-/bihuleopera-
sjoner. Med unntak av omfattende 
kreftkirurgi kan vi utføre de fleste 
typer ØNH-operasjoner (inkludert 
diagnostikk og utredning av kreft). 
Behandling av kreftpasienter skjer i 
samarbeid med Haukeland univer-
sitetssjukehus (HUS). 

Ortopedisk avdeling
Ortopedisk avdeling har 64 senge-
plasser fordelt på 3 poster. I tillegg 
6 senger i observasjonspost felles 
med kir. avd. Ortopedisk avd. er en 

gruppe I avdeling for utdanning i 
spesialiteten og driver utstrakt ope-
rativ virksomhet. Avdelingen er delt i 
4 seksjoner: Seksjon for leddproteser, 
Seksjon for rygglidelser, Seksjon for 
traume og artroskopi og Seksjon for 
traume-, fot- og barneortopedi. Sist-
nevnte seksjon ivaretar også ampu-
tasjonskirurgi. 

Virksomheten dekker hele det orto-
pediske fagfeltet unntatt behandling 
av sarcomer og scolioser. Vi har sam-
arbeid med plastisk kirurgisk avdeling 
om deler av håndkirurgien.

Operasjonsavdelingen
Operasjonsavdelingen er en stor 
og sammensatt avdeling som iva-
retar viktige funksjoner knyttet til 
den kirurgiske virksomheten ved 
sykehuset. Operasjon syd (SOP)er 
den største operasjonsavdelingen, 
og består av flere seksjoner innen-
for fagfeltene, ortopedi og generell 
kirurgi. Generell kirurgi omfatter 
blant annet operasjoner innen kar/
thorax, mage/tarm, urologi og gyne-
kologi. Det foregår et bredt spekter 
av større og mindre operasjoner 
ved bruk av stadig mer komplisert 
og krevende utstyr. Avdelingen 
stiller derfor med faglig dyktige og 
kompetente medarbeidere for å iva-
reta pasientene på best mulig måte. 
Avdelingen utfører både planlagte 
og akutte operasjoner.

Ved operasjon øst utføres kirurgiske 
inngrep innen øre-nese-halskirurgi, 
oralkirurgi, hånd- og plastkirurgi. 
Øyeoperasjon er en liten og spesiali-
sert avdeling lokalisert i Hillevåg, hvor 
man utfører de vanligste inngrep på 
øyet, som for eksempel grå og grønn 
stær, skjeling, lidelser i netthinnen 
og forandringer i skarpsynsområdet.

Kirurgisk utstyr og teknikker er i 
stadig utvikling, og gjør det nå mulig 
for flere pasienter å få et tilbud ved 
vår dagkirurgiske avdeling. Dette 
betyr at operasjon, mobilisering og 
hjemreise skjer på samme dag. For 
å bli vurdert til dagkirugi må pasi-
enten først ha vært til en forunder-
søkelse på kirurgisk poliklinikk. Når 
kravene er innfridd, er dagkirurgi et 
trygt alternativ til sykehusinnleggelse. 

Avdelingen mottar både voksne og 
barn til ortopediske og generelle 
kirurgiske inngrep. Antall inngrep som 
egner seg for dagkirurgi er økende, og 
SUS har derfor startet arbeidet med en 
ny og moderne dagkirurgisk enhet i 
Hillevåg, som vil være klar våren 2014.

Sterilsentralen er en avdeling 
underlagt operasjonsavdelingen, og 
er kanskje en av de viktigste aktørene 
ved sykehuset i arbeidet med smit-
teforebygging. Avdelingen forsyner 
sykehuset med egenprodusert sterilt 
flergangsutstyr til ulike kirurgiske 
inngrep, og en del fabrikkprodusert 
engangsutstyr. 

Plastkirurgisk avdeling
Plastikk og håndkirurgi er en form-
givende rekonstruktiv kirurgisk 
spesialitet med hensikt å gjenvinne 
normale forhold ved deformiteter 
og/eller defekter. Slike tilstander kan 
være medfødte misdannelser, eller 
de kan være forårsaket av skader eller 
av sykelige prosesser som infeksjo-
ner, perifere sirkulasjonsforstyrrelser 
og svulster. Både rekonstruksjoner 
og håndkirurgi inngår i Plastikk- og 
håndkirurgisk avdelings  virksom-
het. Avdelingen behandler også hud-
kreft (inkludert føflekkreft) og en del 
akutte infeksjonstilstander. Avde-
lingen tilbyr ikke kosmetisk kirurgi.

Kirurgisk avdeling
Kirurgisk avdeling består av seksjon 
for urologi, kar/thorax avdelingen 
og bryst/endokrinologisk avdeling. 
Majoriteten av pasientene kommer 
inn som øyeblikkelig-hjelp- eller has-
tepasienter, inkludert et stort antall 
traumepasienter.

Urologisk seksjon tilbyr undersø-
kelse, behandling, operasjon og opp-
følging av pasienter med urologiske 
lidelser (kirurgiske lidelser i urinvei-
ene). Diagnosene er mange, som f.eks. 
benign prostatahyperplasi, urolithia-
sis, urethrastrictur og hydronefrose, 
men til enhver tid er det over 50% 
cancerpasienter. Typiske diagnoser er 
cancer testis, cancer prostata, cancer 
renis, og cancer vesicae. Urologisk 
seksjon var den første avdelingen 
ved SUS som startet med å bruke Da 

Presentasjon av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Helse Stavanger HF, kirurgisk divisjon
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Vinci roboten. Denne brukes hyppig 
på operasjoner ved cancer prostata 
og ved ulike former for nyrekirurgi.

Stikkordene for aktiviteten på 
Urologisk poliklinikk er undersø-
kelse, diagnostisering, behandling og 
oppfølging av pasienter med urologisk 
problemstilling. Aktuelle diagnoser er:

Cancer vesica, ca. prostata, nyreca-
ncer og testiscanser.
Nyresteinsproblematikk 
Impotens 
Inkontinens 
Luts-prostatahyperplasi 
Hydrocele (vannbrokk)
Phimose (voksne), barn opereres ved 
dagkirurgisk avdeling.

Aktuelle undersøkelser:
Cystoskopi - undersøkelse av blæren 
ved hjelp av endoskopisk utstyr 
Ultralyd prostata/blære/nyre/testis 
Flowmetri 
Urodynamisk undersøkelse av blæ-
refunksjon 
RIK-opplæring, opplæring av pasient 
til ren intermitterende kateterisering 
Innleggelse av subrabubisk kateter 
Phimose operasjoner 
Prostatabiopsi 
 

Kar/thorax avdelingen behandler 
pasienter med kirurgiske lidelser 
tilknyttet blodårer og lunge. Typiske 
kirurgiske inngrep er AV fistel, TEA, 
variceoperasjoner, bypass operasjo-
ner, pulmectomi og akutte og plan-
lagte aortaaneurismer. Planlagte ope-
rasjoner for aortaaneurisme utføres 
både som åpen kirurgi og som EVAR 
(Endovascular aneurysm repair).

Bryst/endokrinologisk avdeling 
tilbyr behandling til pasienter med 
sykdomsproblemstillinger i bryst- 
og skjoldbruskkjertelen. Typiske 
diagnoser er cancer mammae og 
Hyperparatyreoidisme. Seksjonen 
samarbeider tett med Brystdiagnostisk 
senter. En stor del av avdelingens 
pasienter blir behandlet dagkirurgisk, 
og avdelingen skal flytte inn i den 
nye dagkirurgiske enheten i Hillevåg 
sammen med BDS.

Ventetider:
Kneproteser: Utredning 23 uker, inn-
leggelse 36 uker
Korsbåndskade: Utredning 40 uker, 
innleggelse 28 uker
Håndkirurgi: Utredning 10 uker, 
dagkirurgisk behandling 16 uker, 
innleggelse 36 uker
Nakkeprolaps: Utredning 4 uker, 

innleggelse 5 uker
Ryggprolaps: Utredning 36 uker, 
innleggelse 8 uker
Gallestein: Utredning 12 uker, dag-
kirurgisk behandling 16 uker, inn-
leggelse 20 uker
Sykelig overvekt: Utredning 37 uker, 
innleggelse 50 uker
Sykdommer i skjoldbruskkjertel: 
Utredning 8 uker, innleggelse 8 uker
Brystrekonstruksjon: Utredning 12 
uker, innleggelse 26 uker
Åreknuter: Utredning 104 uker, dag-
kirurgisk behandling 34 uker, inn-
leggelse 12 uker
Prostataproblem: Utredning 20 uker, 
innleggelse 24 uker
Nyre- og urinveisstein: Utredning 22 
uker, innleggelse 24 uker
Innleggelse av øredren eller fjerne 
mandler på barn: Utredning 12 uker, 
innleggelse 12 uker
Grå stær: Utredning ikke oppgitt, 
innleggelse 8 uker
Kilde: http://www.frittsykehusvalg.
no/ Lest: 19.9.2013.

Antall ansatte totalt i divisjonen: ca 
800 årsverk 

Antall ansatte leger i divisjonen: 200 
årsverk 

HØStPROGRAM 2013
ROGALAND kRIStELIGE FORENING
Onsdag 30. okt kl 20: Kvinne, reis deg. 
v/Tone R. Skartveit. Hinnasenteret

Fredag 13. des kl 19: Julemøte på Himmel og hav

Styret:
Inger Hellerdal Rasmussen, leder
(inger.h.rasmussen@gmail.com)
Liv Eriksen, kasserer
Tor Meberg
Ingunn Svendsen Røed
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Viktig pensjonsdom i arbeids-
retten - nå får du pensjon også 
i små stillinger.

Arbeidsrettens dom av 21. juni 2013: 
Grense for medlemskap i pensjons-
ordning - indirekte diskriminering.

Alle arbeidsgivere innenfor KS’ tarif-
fområde må sørge for at alle ansatte 
fra 21. juni 2013 innmeldes i tjenes-
tepensjonsordningen og/eller opp-
rettholder sitt medlemskap i denne, 
uavhengig av hvilken stillingsstør-
relse vedkommende har.

Arbeidsgiverne i KS tariffområde 
som sysselsetter arbeidstakere 
omfattet av lovbestemte ordninger 
for sykepleiere og for lærerne som 
er omfattet av lov om statens pen-
sjonskasse, må fortsatt forholde seg 
til disse ordningene. Arbeidsretten 
slår i sin dom datert 21. juni fast at 

den tariffavtalte nedre grense på 14 
timer for medlemskap i tjenestepen-
sjonsordningen er ugyldig. 

Dommen har følgende slutning:
”Bestemmelsen i Hovedtariffavta-
len kap. 2 pkt. 2.1.1 om at 14 timers 
gjennomsnittlig ukentlig arbeids-
tid er et vilkår for innmelding eller 
opprettholdelse av medlemskap i 
pensjonsordningen, er ugyldig.”

Samtidig ble KS i utgangspunktet fri-
funnet i forhold til LO/Fagforbundets 
krav om at det foretas etterinnmel-
ding av berørte arbeidstakere.

Ingen nedre grense
Den umiddelbare konsekvensen av 
denne dommen er at vi fra domstids-
punktet ikke lenger har noen tariff-
avtalt nedre grense for medlemskap 
i pensjonsordningen. Alle arbeids-
givere innenfor KS tariffområde må 
sørge for at alle ansatte fra 21. juni 

2013 innmeldes i tjenestepensjons-
ordningen og/eller opprettholder sitt 
medlemskap i denne, uavhengig av 
hvilken stillingsstørrelse vedkom-
mende har. Det er ut fra dommen 
foreløpig ikke nødvendig å ette-
rinnmelde arbeidstakere for lengre 
tilbake i tid enn 21. juni 2013. Alle 
ansatte må følgelig trekkes for med-
lemsinnskuddet på inntil 2%.

Pensjonist med bijobb i inn-
skuddspliktig stilling?
Etter HTA vedlegg 5 §7-7 skal løpende 
alderspensjon reduseres eller falle 
bort dersom pensjonisten på ny tar 
innskuddspliktig stilling jf §§ 2-2 
og 2-3. Når nå alle stillinger i kom-
munesektoren etter 21. juni er inn-
skuddspliktige vil dommen kunne få 
konsekvenser for alderspensjonen 
dersom pensjonisten tar arbeid i 
kommunesektoren samtidig som 
vedkommende tar ut alderspensjon.

Pensjon
Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening

Presentasjon av spesialisthelse-
tjenesten ved Helse Fonna HF

Adm. Dir:
Olav Klausen
Helse Fonna HF omfatter:
Kirurgisk klinikk
Medisinsk klinikk
Klinikk for psykisk helsevern
Medisinsk service klinikk
Internservice (ikke medisinsk faglig)

Helse Fonna tilbyr spesialisthelsetjenester til:
Befolkningen i Hardanger, Sunnhordland 
og på Haugalandet. Totalt 170 000 innbyggere.
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Antall ansatte totalt i Helse Fonna:
3200 ansatte

Antall ansatte leger i foretaket:
Omlag 300
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Klinikken omfatter:
Ortopedisk seksjon, Gastrokirur-
gisk seksjon, Kar/generell – mam-
mae/endokrin kirurgisk seksjon, 
Urologisk seksjon, Øre-Nese-Hals 
seksjon, Øye seksjon, Gynekologisk 
seksjon Hgsd, Føde/Barsel seksjon 
Hgsd, Fertilitet seksjon, Dagbehand-
ling og kirurgisk poliklinikk Hgsd 
og avd. Sauda, Operasjon seksjon, 
Kirurgisk seksjon Stord, Gyn/Føde 
seksjon Stord.

Ortopedisk seksjon, Haugesund:
Ortopedisk seksjon ved sykehuset 
i Haugesund tilbyr protesekriurgi, 
skopisk kirurgi og dagkirurgi, rygg-
kirurgi og brudd og skadebehand-
ling.  Det blir årlig henvist 5000 ska-
der (brudd, kutt, forstuvninger etc) 
og rundt 3000 elektive ortopediske 
oppdrag til seksjonen i Haugesund. 

– Antall henvisninger fører til et 
stort volum per kirurg, sier seksjon-
soverlege og seksjonsleder Øystein 

Gøthesen ved ortopedisk seksjon i 
Haugesund. - Ventetiden på protese 
er tre måneder, og vi arbeider med å 
få ventetiden ned. Innen dagkirurgi 
er det kun et par-tre ukers ventetid. 

Rekrutterer godt
– I Helse Fonna-regionen er vi tolv 
overleger, og i Haugesund har vi seks 
assistentleger, sier Gøthesen. Han 
har ikke problemer med å rekrut-
tere ortopeder. Ved siste utlysing av 
LIS-vikariat var det 16 søkere. Stort 
volum og varierte oppgaver har gitt 
et kompetent ortopedisk fagmiljø i 
Haugesund hvor alle stillingene er 
besatt. Årlig opereres 500 leddpro-
teser, 100 rygger, 250 hoftebrudd 
og rundt 1000 skopiske prosedyrer 
blir gjennomført, i tillegg til vanlig 
brudd-/skadebehandling og en rekke 
mindre kirurgiske inngrep. 

Doktorgrad
Øystein Gøthesen er selv ortoped 
og skal i høst disputere for sin dok-

torgrad innen computernavigasjon 
på kneproteser. Han startet sitt 
forskningsarbeid under gruppe 
I-tjeneste på Haukeland, hvor han 
ble tilbudt å være med i en multisen-
terstudie. Nå foreligger resultatene 
som viser på kort sikt en marginal 
positiv klinisk effekt med computer-
navigasjon. Datateknologi gir bedre 
plassering av protesen og forskerne 
venter nå spent på langtidseffekten 
av dette. Selv er Gøthesen glad for at 
han samtidig med å lede det faglige 
arbeidet i ortopedisk seksjon har fått 
mulighet til forske på protesekirurgi 
og avlegge doktorgrad. Før disputa-
sen i høst skal han til Australia for å 
presentere funn i studien.

Antall ansatte totalt i kirurgisk 
klinikk: 
456 årsverk totalt i klinikken.

Antall ansatte leger klinikken:
97 legeårsverk totalt i klinikken.

Presentasjon av spesialisthelsetjeneste-
tilbudet ved Helse Fonna HF, kirurgisk klinikk

Berit Håland,
Direktør for kirurgisk klinikk

Øystein Gøthesen.
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Sekretær Cathrine Ulvestad og helsesekretær Line Torstensen.

Helsesekretær Line Torstensen.

tv-AkSJONEN 2013 NRk
Nasjonalforeningen for Folkehelsens arbeid med demens
I forkant av årets tv-aksjon, som gikk av stabe-
len 20. oktober, var flere legekontor med på å 
reklamere og å spre informasjon om aksjonen 
og om sykdommen. 

Rogaland legeforening deltok i Fylkesmannens 
aksjonsgruppe og bidro med distribusjon av 
informasjon og aksjonsmateriell til sine med-
lemmer via tillitsvalgtapparatet.

Her er ansatte på Hinnatrekanten legesenter, 
iført tv-aksjonens t-skjorter, i sitt arbeid.
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Valget er over og vi ser ut til å få en 
mindretallsregjering med Venstre og 
Krf som støttepartier. I spennet mel-
lom støttepartiene og regjeringens 
ytre blå kant gjenstår det å se hvor 
stor endringsevne den nye regjerin-
gen faktisk får men i utgangspunktet 
står vi foran en utvisking av grensene 
mellom offentlige og private helse-
tjenester. RHF-nivået står foran en 
usikker fremtid.

Nye store systemreformer av helse-
vesenet er ikke det vi trenger nå. 
Organisering i foretak og RHF kan 
sikkert ha sine fordeler og ulemper 
og vi kan sikkert diskutere detaljene 
i det hele men det kan umulig være 
galt å ha et systemoverbygg som 
profesjonaliserer driften av spesi-
alisthelsetjenesten og sørger for en 
sammenheng mellom tilbudene på 
tvers av sykehus, kommune og fyl-
kesgrenser. Vi må heller ha fokus på 
å utvikle et felles stammespråk på 
tvers av våre ulike profesjoner slik at 
begrepene vi bruker ikke overskygger 
ødelegger vårt felles potensial. 

Fremfor systemfokus mener jeg vi nå 
må bruke mer tid på å styrke aksen 
fastlege/ kommunehelsetjeneste - 
avtalespesialist og sykehus. Vi må 
videreutvikle samhandlingsavtalene 
slik at vi får på plass gode mekanis-
mer som sikrer en fornuftig fordeling 
av arbeidsoppgaver og pasientflyt 
mellom nivåene. 

Vi må intensivere arbeidet med elek-
tronisk kommunikasjon mellom 
kommune - sykehus - avtalespesialist 
og spesielt få på plass ‘Dialogmeldin-
ger’ og mulighet for filvedlegg slik 
at det blir enklere å sende og be om 
tilleggsopplysninger rundt henvis-
ninger og epikriser. Funksjonalite-
ten er på plass og pilotering er neste 
steg. Det er ellers mye spennende 
som skjer på IKT- feltet nå og det vik-

tigste av alt er at vi ikke plutselig får 
en systemreform som bremser det 
gode arbeidet som skjer.

Kommunene må ta større eierskap til 
prosessene mellom første og andre-
linje nivået. Vi må få på plass et syste-
matisk arbeid med oppgavefordeling 
med utgangspunkt i samhandlings-
avtalene og Samarbeidsutvalget 
(mellom kommunene og sykehuset). 
Fastlegenes kapasitet og faglige og 
driftsmessige forutsetninger må 
danne grunnlaget for oppgavefor-
delingen. En part kan ikke ensidig 
definere hvem som skal utføre en 
oppgave. Fastleger må få sende fra 
seg oppgaver de ikke har kompetanse 
eller ressurser til å utføre.

Men det er ikke sikkert oppgaven skal 
løses på sykehuset. Kanskje den skal 
håndteres hos en fastlege med spe-
sialkompetanse eller økte ressurser 
eller hos en avtalespesialist?  Da må 
kommunen ta eierskap til hvordan 
man får dette tilbudet på plass - hvor-
dan skal man få  fastleger til å bygge 
opp ekstra kompetanse eller res-
sursnivå for de kasusene ikke alle kan 
bli god på? Skal kommunen legge seg 
sterkere opp i hvilke og hvor mange 
avtalespesialister vi får utenfor syke-
hus? Skal kommunene innføre incen-
tivordninger som gjør det mulig for 
enkelte fastleger / fastlegekontor å 
bygge opp spesialkompetanse eller 
ressursnivå? Så langt har kommu-
nene vist liten interesse for dette. 
Medfinansieringsordningen satte 
fokus på dette på sin mangelfulle 
måte men jeg stiller meg spørrende til 
prosessene vi nå ser. Med perspektiv 
tilsynelatende begrenset av faggrup-
per / politikk og kommunegrenser 
spretter det nå opp enkeltstående 
tilbud som jeg frykter vil innføre et 
B nivå i helsevesenet. Øhjelpsplas-
ser i sykehjem, sykepleieklinikker, 
lokalmedisinske senter osv. Nok en 

henvisningsinstans, nok et sted for 
pasientene å forholde seg til.

Jeg vil gjerne utfordre både kommu-
nene og sykehusene til å løfte blikket 
og tenke nytt - finne løsningene som 
hever det generelle nivået i fastlege- /
primærhelsetjenesten. Det vil gi en 
helt annen volumeffekt. Vi trenger 
bedre mekanismer for kunnskapso-
verføring fra spesialist til fastlege 
og bedre tverrfaglig samhandling 
mellom faggrupper. 

I mens er det helprivate helsevese-
net på fremmarsj, snart støttet av en 
blåblå regjering. De gjør til dels det 
jeg etterlyser. Bygger tverrfaglig med 
kort vei fra utredning til behandling 
- for dem som kan betale. Skal flere 
enkle oppgaver settes bort til dem 
som kan masseprodusere fordi de 
kan sikte seg inn mot enkeltprosedy-
rer med personell utdannet på syke-
husene? Hvordan skal leger i spesia-
lisering da bli gode? Skal flere friske 
mennesker jage mulige diagnoser 
basert på udokumenterte helsesjek-
ker med stadig økende kostnader? 
Er det riktig at forsikringsselskaper 
bruker fastlegekapasitet på å kreve 
henvisning for å skape en illusjon 
av terskel til sine tilbud ( Det er både 
vanskelig og ekstra tidkrevende å 
si nei til å henvise pasienter til det 
man mener er unødvendige tilbud 
når pasientene har forsikring) Er det 
offentlige systemet for arrogant og 
lite tilpasningsdyktig?  

Jeg synes vi skal ta debatten lokalt og 
få frem hva som er den gode oppga-
vefordelingen, gjerne sammen med 
de private - kan de være et fornuftig 
supplement?  Syd-Vesten når ut på 
tvers av virksomhet-, foretaks- og 
kommunegrenser og kan således 
være en god arena for en menings-
utveksling.

Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening

valget er over



2 6  S Y D - V E S T E N  N R .  3  •  Å R G .  1 9 .  2 0 1 3

INFORMASJON FRA kuRSkOMItEEN

INvItASJON tIL AkuttMEDISINSk 
SAMHANDLINGStRENING
Fagdagene går fra 08.30-15.00. Det er plass til tre leger på 
hver dag. Følgende dager samhandlingstrening for ambu-
lansetjenestens personell og legevaktsleger er satt opp for 
høsten 2013 og våren 2014:
Fagdag 4 (gjennomføres i Vagleleiren): Traumer, spesielt 
blødningskontroll og skadestedsarbeid
6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 og 27 november

Fagdag 2-2014: Det planlegges å få gjennomført denne 
sammen med brann og politi, som i år. Datoer er derfor 
ikke klarlagt.

Fagdag 3-2014 (gjennomføres på SAFER):
12, 18, 19, 24, 25, 26 september
3, 9, 10 og 14 oktober
Påmelding: rogaland.legeforening@gmail.com 
v/ sekretær Heidunn S. Nordtveit
Sted: SAFER, Seehusensgate 1, Stavanger
Samhandlingstreningen koster ikke noe.
Mange kommuner dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for 
legene sine.

EMNEkuRS I uLANDS-/
tROPEMEDISIN 13.-23.2.14
I NGAOuNDéRé, kAMERuN.
Tid: 13.-23.2.14
Pris: 5800,- i kursavgift (fradragsberettiget) + reise 
og opphold mm.
For påmelding innen 30.11.13 og mer informasjon: 
http://www.ravinala.no/tropemedisin/ 

KVELDSKURS
UKE 6 – 2014 

kvELDSkuRS/EMNEkuRS I kAR-
DIOLOGI 3.-6.2.14
er under planlegging. Mer informasjon kommer 
når det er klart.

DAGKURS
UKE 6 – 2014

LuNGE 3-.4.2.14
er under planlegging. Mer informasjon kommer 
når det er klart.

kOGNItIv tERAPI 5.-6.2.14
er under planlegging. Mer informasjon kommer 
når det er klart.

EMNEkuRS I SYkEHJEMSMEDISIN 
2013
Tid: 29. januar, 23. april, 17. september og 19. 
november 2013 kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger 
Pris: kr. 3000,-  (kr. 750,- pr. dag)
Påmelding i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland 

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

EmnEKURS

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.

AKUTTmEDISIn

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

DAGKURS – 2 DAGER
Tid: 10.-11.3.2014
Påmelding: innen 12.12.2013 på www.legeforeningen.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 «Akuttmedisin for leger» (på 
www.nakos.no) før fremmøte. Det er godkjent med 26 timer 
som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin 
til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre, neste gang 
høsten 2014.
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

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
  Skeiane 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 Yngre legers forening (Ylf) LIS Medisinsk avd. M 905 24 746 kllk@sus.no
Kleppe   SUS

Olav Thorsen Leger i Vitenskapelige Fastlege   M 913 16 476 olav.thorsen@sus.no
 stillinger (LVS) Klubbgaten legesenter

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2013 - 2015
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Samhandlingsreforma går sin gang, og rundt om i 
kommunane er det mange plassar stor aktivitet med 
tanke på å organisere kommunale tilbod om heildøgns 
akutt-tilbod som skal komme i staden for sjukehus-
innlegging, der det er forsvarleg og tenleg. Fristen for 
å få dette på plass i alle kommunar er frå 1 januar 2016. 
Ambisjonsnivået er høgt; slike kommunale senger 
skal gje eit like godt eller betre tilbod enn ved å legge 
pasienten inn i sjukehus!

Eg ser at kommunane har varierande modellar 
for organiseringa. Eit sentralt spørsmål er 
legedekninga både på dagtid og kveld/natt, 
og kva diagnostisk og terapeutisk nivå ein 
skal legge seg på. Eg ser klare teikn til at 

nokre kommunar undervurderer kva ei moderne og 
trygg helseteneste på dette nivået krev av personale, 
kompetanse og utstyr, og dermed kostnader.

Mange stader er det legevaktlegane som er den natur-
lege ressursen å nytte seg av utanfor normalarbeids-
tida. Men vaktlegane har ingen plikt til å dekke opp 
dette nye kommunale tilbodet, som lovmessig ikkje 
er ein del av legevakta. Det må difor inngåast lokale 
avtalar om ansvar, plikter og godtgjering for eventuelt 

slikt arbeid. Her er det viktig at dei lokale tillitsvalte 
saman med fastlegekorpset kjem med framlegg 
til framtidsretta løysingar som tek omsyn til 
legane sine arbeidstilhøve, vaktbelastning og 
krav til lønn for slikt utfordrande ekstraarbeid.

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
s e p t e m b e r  2 0 1 3

Legevakt og psykisk sjuke: Ny doktorgrad

Ingrid H. Johansen disputerte 19 juni 2013 for PhD-graden 
ved UiB med avhandlinga «Mental illness out-of-hours. 
Characteristics and challenges of patient contacts in 
emergency primary health care in Norway».

Avhandlinga undersøkte bruk av legevakt relatert til 
psykisk sjukdom i tre epidemiologiske og ein kvalitativ 
studie. Psykisk sjukdom er sjeldan kontaktårsak til lege-
vakt, men alvorsgraden er høgre enn for andre kontaktar. 
Mange av kontaktane er rusrelaterte, og desse skjer ofte 
på natt. Sjølvmordsforsøk, psykosar og akutt rusmisbruk 

er oftare på legevakt enn hos fastlegen. Vaktlegar opple-
ver usikkerhet og er utrygge i møte med pasientar med 
psykisk sjukdom, og mange opplever dårleg samhandling 
med spesialisthelsetenesta i psykiatri.

Ingrid H. Johansen (f. 1972) er frå Salangen og utdanna 
lege ved UiB i 2000. Ho har arbeidd som allmennlege, 
i rusfeltet og er no ved Bergen legevakt. Ho er forskar 
ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 
Professor Steinar Hunskår har vore hovudrettleiar, med 
Tone Morken og Benedicte Carlsen som medrettleiarar.
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Postdok-stipend til 
Knut-Arne Wensaas

Knut-Arne Wensaas, fastlege i Bergen og forskar ved 
Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE Bergen) har 
fått tilslag på søknad om postdoktorstipend frå Norges 
forskningsråd. Prosjektet er vidareføring av doktorav-
handlinga hans om Giardiaepidemien i Bergen. Data 
frå 3-års oppfølging av giardia-pasientar og ei kontroll-
gruppe skal koplast med sjukemeldings- og trygdedata.

Det er vanskeleg å nå fram i konkuransen hos for-
skings-rådet, og tildelinga er difor ei oppmuntring for 
heile det allmennmedisinske miljøet i Bergen.

Filosofisk poliklinikk: 
Å utdanne gode legar

I haust har Filosofisk poliklinikk flytta møta sine til 
Litteraturhuset i Østre Skostredet 5-7, onsdagar kl 19-21. 
Tema for kommande møter er «profesjonalitet i medi-
sinen» med særleg fokus på den personlege danninga 
som skjer i all opplæring. Dei neste møta er:

9.10. «Hjelp, jeg studerer medisin! Studentane Karl Erik 
Müller, Ingrid Neteland, Anne Sofie Paus, Eivind Ale-
xander Valestrand og Else Fjøsne.

20.11. «The healing function of doctors». Professor Eric 
Cassell har vore lege i New York i 40 år. Han har forska 
på verdien av god lege-pasientkommunikasjon og er 
ein leiande person innan medisinsk filosofi.

4.12. «Profesjonell modning. Behandlerens utvikling fra 
student til veteran». Professor Michael Rønnestad, UiO, 
har utgitt fleire lærebøker i psykologi og forska på kva 
som kjenneteiknar dyktige utøvarar som trivst i faget.

Allmennlegestipend til Vestlandet 

Allmennmedisinsk forskingsutval har tildelt nye kort-
tidsstipend for hausten 2013:

Stian Lobben, fastlege i Stavanger, 1 mnd for prosjektet 
El-sykkel og diabetes.

Magnus Hjortdahl, fastlege i Alta (via Nklm), 2 mnd for 
prosjektet Legen og ambulansearbeidaren.

Kristian Jansen, fastlege i Samnanger, 3 mnd for pro-
sjektet Pasientforlaup i sjukeheim.

Heidi Nilsen, fastlege i Eigersund, for prosjektet Kom-
munale ØH-døgn-plassar.

Europeisk nettverk for forskning

European General Practice Research Network (EGPRN) 
er WONCAs europeiske nettverk for forskning i all-
mennmedisin. EGPRNs viktigste mål er å fremme og 
stimulere til forskning i allmennmedisin og primær-
helsetjeneste i alle europeiske land, å sette i gang og 
koordinere flernasjonale forskningsprosjekter og å 
utveksle forskningsrelaterte erfaringer. Førsteamanu-
ensis i allmennmedisin ved UiB Esperanza Diaz er ny 
norsk representant for EGPRN. Hun er også med i styret 
for EGPRN for perioden 2013-2016.

Nye stipend frå Allmennmedisinsk 
forskningsfond

Styret i AMFF hadde på siste møte søknader for 10,05 mill 
kr og 6,3 mill kr å fordele. Til vår region vart følgande 
tildelt doktorgradsstipend:

Fosse, Anette: Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker 
og legens rolle.

Iden, Kristina Riis: Depresjon i sykehjem.

Jansen, Kristian: Livets slutt i sykehjem – legers utfor-
dringer, forskrivninger og tiltaksplaner.

Sharma, Satya P. Outcome in shoulder capsulitis (frozen 
shoulder), a controlled trial.
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Valet er over og det blir danna ny borgarleg regjering. 
Helsepolitikken er høgt på agendaen, men for oss 
som er opptatt av utvikling av allmennlegetenesta og 
innføringa av Samhandlingsreforma, er det ikkje så 
sikkert at politikken vert så ny. Først og fremst ønskjer 
eg meg ei regjering som faktisk interesserer seg for 
primærhelsetenesta. Men ut frå valkampen og dei 
første signala frå regjeringsforhandlingane, vert det 
meir sjukehusfokus enn nokon gong.

Dernest ønskjer eg meg ein ny politikk for utvikling 
av primærhelsetenesta, spesielt fastlegeord-
ninga, legevakt og grenseflata til spesialist-
helsetenesta. Allmennlegetenesta treng 
meir kapasitet, auka kvalitet og nye måtar 
å organisere seg på. Kommune-sektoren må 

få meir ansvar for forsking og utdanning, og tiltaka 
må finansierast.

Ei konservativ regjering kan også bli meir opptatt av 
system-forandringar enn faginnhald. Det kan bety 
meir priskonkurranse og bruk av kontraktar, nedbyg-
ging av skiljet mellom offentleg og privat helseteneste 
og auka press for «auka sørvis», lengre opningstider og 
helseundersøkingar av friske.

Det siste kan regjeringa kopiere frå sine søsterparti 
i England. Statsminister Cameron går inn for at 

allmennlegekontora skal vere opne 12 timar i 
døgnet 7 dagar i veka, det er innført tilbod om 
udokumenterte helsesjekkar, og tenester som 
legevakt blir sett ut på tilbod.

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
o k t o b e r  2 0 1 3

Pasienterfaringer fra helseundersøkelser

Karen-Dorthe Bach Nielsen disputerte 24. september 
2013 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen ”Hel-
bredsscreening i almen praksis. Et kvalitativt studie om 
menneskers tanker og erfaringer”. Avhandlingen bygger 
på intervjuer med personer som ble invitert til å delta i 
en dansk helseundersøkelse som blant annet kartlegger 
risikoen for fremtidig hjerte- og karsykdom hos friske 
deltakere i alderen 30 til 50 år.

Alarm, sjokk, overraskelse og håp om at det kanskje ville 
gå over av seg selv, var blant reaksjonene hos dem som 
fikk påvist høy risiko. De fleste iverksatte betydelige tiltak 
for å endre sin livsstil. Andre, som ikke fikk påvist høy 

risiko, kunne fortelle om hvordan dette utløste lettelse, 
og reduserte deres helsebekymringer.

Analysene indikerte også at avslag på invitasjon til slike 
helseundersøkelser bør respekteres uten forsøk på over-
talelse. 

Karen-Dorthe Bach Nielsen (f. 1958) er frå Danmark, 
har medisinsk embetseksamen fra Aarhus Universitet, 
og er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider som 
allmennlege i Ebeltoft. Ph.d.- prosjektet er utført ved 
UiB, med professor Kirsti Malterud som hovedveileder.
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Doktorgrad om Marevanbehandling 

Ann Helen Kristoffersen disputerte 27. september 2013 
for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen ”Aspects 
of the use and interpretation of INR and D-dimer in 
primary and secondary care”.

Leger i Norge og 12 andre land fikk presentert sykehis-
torier med spørsmål om hvordan de vil håndtere ulike 
problemstillinger angående behandling med Mare-
van, som spørsmål om hvor ofte en bør analysere INR, 
hvordan dosere medikamentet, hvordan håndtere en 
høy INR-verdi og hvordan vurdere risiko for blodpropp 
og blødning. Det var stor variasjon i praksis både hos 
legene i Norge og i andre land.

Blodpropp i svangerskapet og rett etter fødsel er sjelden, 
og det kan være vanskelig å stille diagnosen. Høy verdi 
av D-dimer, som dannes når en blodpropp brytes ned, 
kan være til hjelp, men siden D-dimer øker gradvis 
utover i svangerskapet, vil mange ha forhøyet D-dimer 
også uten å ha blodpropp. I en studie fulgte en friske 
gravide og ikke-gravide kvinner med analysering av 
D-dimer. Det foreslås en modell for hvordan man kan 
beregne om økningen man ser i D-dimer hos en gravid 
er som forventet i et normalt svangerskap.

Ann Helen Kristoffersen (f. 1972) er utdannet lege fra 
UiB i 1998, er spesialist i medisinsk biokjemi, og arbeider 
som overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi, 
Haukeland Universitetssjukehus. Professorene Sverre 
Sandberg og Geir Thue ved Forskningsgruppe for all-
mennmedisin var veiledere.

Seminar: What is doctoring?

Det medisinsk-odontologiske fakultet og Filosofisk 
poliklinikk har seminar om legerollen med Eric Cassell 
21-22.11 2013 Påmelding: rita.helland@igs.uib.no. Semi-
naret er gratis. Professor Eric Cassell fra New York er 
indremedisiner, etiker, filosof, gourmetkokk og snekker 
og har utgitt åtte bøker om legerollen.

Seminaret vil dreie seg om syke menneskers behov og 
legerollens muligheter og fallgruver, med fokus på hva 
«profesjonalitet» skal bety i medisinen. Dette er tema for 
Cassells siste bok ”The nature of healing. The modern 

practice of medicine” (Oxford University Press 2012). 
Det kommer kjente forelesere fra England, Nederland, 
Sverige, Tyskland og Norge for kritisk å diskutere Eric 
Cassells idéer om legerollen og faget.

Vil du forsøke deg som forskar?

Ved Forskingsgruppe for allmennmedisin har vi fått 
finansiering for eit fleirårig forsøk med å tilby kort-
tidsengasjement for allmennlege som ønskjer erfaring 
i forskings- og undervisningsmiljø. Eit slikt korttids-
engasjement kan brukast til å finne eit prosjekt å gå 
vidare med, skrive prosjektprotokoll eller søknad om 
finansiering. Ta kontakt med Bjørn Bjorvatn eller ein 
annan i Forskingsgruppe for allmennmedisin.

Akutt helsehjelp utanfor sjukehus

Regjeringa har sett ned eit utval som i løpet av ein to-år-
speriode skal greie ut eit heilheitleg system for hand-
tering av akutt sjukdom og skade utanfor sjukehus. 
Heile den akuttmedisinske kjeden skal under lupa, også 
fastlegeordninga. Utvalet har 14 medlemmer, to er knytt 
til allmennmedisinmiljøet i Bergen: Erik Zakariassen, 
førsteamanuensis UiB og forskar Nklm, og fastlege og 
ph.d.-kandidat Sverre Rørtveit, Austevoll.
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