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I dette nummeret av SydVesten velger vi å trykke to brev fra styret i Rogaland 
legeforening til Helse Vest. Vi tar opp viktige anliggender, med den tyngste 
aktøren i vestlandets helsevesen. Vi gjør regning med å bli lyttet til, slik god 
ledelse gjerne gjør når medarbeidere melder fra om skjevheter som trenger 
oppretting. 

På vegne av legene i Rogaland ønsker vi oss fremfor alt god ledelse fra Helse 
Vest sin side. Vi ser gjerne Helse Vest i rollen som den store forkjemperen for 
et faglig sterkt, utviklingsorientert og effektivt legekorps, i hele landsdelen 
vår. Sykehusforskningen har blomstret de siste årene, så langt vi kan se som 
følge av klare prioriteringer og økonomiske ressurser fra Helse Vest. På andre 
områder savner vi en tilsvarende lederrolle, en samlende kraft som sørger for 
god oppslutning om veivalg og prioriteringer. ”Good leaders have followers”.  
Det hjelper litt å kunne forstå hvorfor man ikke får, enten det dreier seg om 
senger, stillinger eller kroner. Det er ingen lett lederoppgave Helse Vest her 
har, og spesielt ikke når krybben er tommere enn i andre landsdeler.  Les våre 
forventninger i brevet om Ressurstilgang i helsetjenesten på Vestlandet. Ta 
gjerne pennen fatt dersom det trengs noen utdypinger i en slik viktig sak!

Vi skriver også brev om det området i helsetjenesten som har den aller dår-
ligste logistikken. Det er nå mer enn 5 år siden fastlegene i Stavanger tok opp 
forholdene i den delen av psykisk helsevern som Helse Vest selv har ansvaret 
for, avtalebasert spesialistpraksis for psykologer og psykiatere. Fastleger har 
stort sett meget gode erfaringer med avtalebasert spesialistpraksis, med psy-
kologene som det store unntaket. Flertallet i vårt styre mener at det må være i 
utøvernes langsiktige interesse å fi nne en bedre plass i samhandlingsrekken. 
Det er nemlig ikke noe galt verken med praksisform eller faglighet. 
I denne saken fremstår Helse Vest i myk utgave. Man har ikke villet gjøre noen 
vesentlige inngrep i avtalespesialistenes frihet, mot deres vilje. Det er et godt 
utgangspunkt å være lydhør for fagfolkenes synspunkter. Men de må sam-
menholdes med det som meldes fra pasienter og samarbeidsparter. Dette lille 
hjørnet i helsetjenesten formelig skriker etter litt djerve, nasjonale grep. Det er 
synd at spesielt psykologene ikke ser skriften på veggen, og selv foreslår gode 
grep som kan heve omdømmet nå i samhandlingens tidsalder.

Ivar Halvorsen
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RessuRstilgang i helsetjenesten 
på Vestlandet

Ideelt sett bør ressurser fordeles etter mest mulig transparente og omforente regler - enten det gjelder 
totaløkonomi, gamle og nye legestillinger eller forskningsmidler. Gjennomdrøftede modeller og planer 
bør brukes, slik at det oppnås en best mulig samstemthet og oppslutning om de prioriteringene som 
et styre må foreta. 

Vår oppfatning er at vi er langt fra en slik ideell situasjon. Vi erfarer at legene i Rogaland, i og utenfor 
sykehus, oppfatter ressursfordelingen til kurative tjenester og forskning å være mer basert på historiske 
forhold enn reelle behov i befolkningene og fornuftige strategier for framtidig utvikling. Mye krefter 
spilles på  en jevn strøm av saker, der  ”skjevheter” er blitt en selvfølgelig vinkling, både i diskusjonene 
blant helsepersonell og i altfor mange oppslag i mediene.   

Vi vil innstendig oppfordre Helse Vest til å arbeide mer iherdig med premissene for ressurstildeling, og 
å gjennomføre prosesser for å gjøre disse godt kjent i helseforetakene. Slike premisser må tuftes på de 
reelle behovene i befolkningen, en sunn oppgavefordeling mellom helseforetakene og en fremtidsrettet 
plan for utvikling og vedlikehold av kompetanse. Dersom historiske eller spesielle geografiske forhold 
gjør at det må ta tid å rette opp skjevheter, så må dette planlegges og tallfestes. 

Vi vil be om at det gjøres en snarlig, omfattende innsats på følgende områder:
•	 Legefordeling	og	sengetall,	ut	fra	en	behovsanalyse
•	 Fordeling	av	hjemler	for	privatpraktiserende	spesialister,	spesielt	psykologer	og	psykiatere
•	 Fordeling	av	forskningsmidler

Med hilsen

Ivar Halvorsen
Leder, Rogaland legeforening

Styret i Rogaland legeforening er slik sammensatt at vi får et godt inntrykk 
av rådende oppfatninger blant legene i Rogaland. Noen av oss får brynt slike oppfatninger
mot resten av vestlandets, gjennom representasjon i legeforeningens Regionsutvalg. 
Vi melder her fra om en vedvarende bekymring for skjevheter i ressursfordelingen 
i Helse Vest sitt ansvarsområde. 

S
yd

-V
es

te
n

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

Brev til 
Helse Vest RHF, ved styret
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uholdBaR oRganiseRing 
av spesialisthelsetjenester 
for psykisk syke

Som kjent utgjør dette en stor og viktig del av spesialisthelsetjeneste for psykisk syke. Det er også vel 
kjent at disse tjenestene er meget dårlig organisatorisk forankret i spesialisthelsetjenesten. Vi mener 
at Helse Vest RHF snarest må iverksette tiltak for å bedre situasjonen. 

Kort oppsummert dreier problemene seg om følgende forhold:
Utøverne og tjenestene fremstår som utilgjengelige for brukerne – så vel fastleger som pasienter. Det 
er ingen som sikrer rett prioritering og ingen som arbeider med samhandling og oppgavedeling mot 
viktige tilgrensende tjenester, som DPS´er og fastleger. Det fi nnes ingen åpen oversikt over ventetider 
og spesiell kompetanse. Det er vanlig å sende henvisninger i retur. Det er ingen som arbeider med å 
utvikle denne delen av tjenestetilbudet. Mange fastleger har gitt opp å henvise, og ber pasienten selv 
å ringe utøverne. Forholdene er så langt vi vet ikke bedre der psykologtettheten er størst, i Bergen. 

Behovet for vesentlige endringer er størst for psykologspesialistene, men det er også nødvendig med 
endringer for psykiaterne. Vi vil understreke at det ikke mangler på kvalitet hos den enkelte fagperson 
og at det ikke er tilsvarende vansker med avtalespesialister i somatiske fag.

Helse Vest RHF har et ”sørge for” – ansvar for tilbudet av helsetjenester til befolkningen. Psykisk 
helse har vært politisk prioritert i en årrekke.. Helse Vest er den sentrale oppdragsgiveren for all 
spesialisthelsetjeneste på Vestlandet. Vi forventer at det regionale helseforetaket går foran og driver 
sine egne tjenester på en forbilledlig måte.

Med hilsen

Ivar Halvorsen
Leder, Rogaland legeforening

Styret i Rogaland 
legeforening har 23.04 
drøftet organiseringen av 
avtalespesialister i psykologi 
og psykiatri. 

Husk årsmøtet på MS Sandnes, 
Skagenkaien, 11.6.09 kl. 18.00

Brev til 
Helse Vest RHF, ved styret
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medhum 09 
–” Sierra Leone Survival Kit”

Prosjektet er ei helsepakke som skal 
prøve å redusere den høge mor- og 
barndødlegheten i landet. Helsepakka 
vil fokusere på mødre, frå dei blir 
gravide, til borna dei føder blir fem 
år. Dei vil då få ernæringsinformasjon, 
hygieneinformasjon, myggnett, vaksi-
ner og medisinar, samt oppfølging på 
klinikken. Helsepakka er i tillegg med 
på å lære opp helsepersonell. Pakka er 
viktig på kort sikt, men også på lang 
sikt gjennom utdanning av jordmø-
dre og sjukepleiarar. Denne pakka er 
livsviktig for folk i Sierra Leone.

Hausten 2008 drog alle leiarane for 
dei ulike byane i Noreg ned til Sierra 
Leone for å sjå på dei ulike aspekta av 
prosjektet me skulle støtte. Her kjem 
eit lite utdrag frå Sierra Leone:
Sierra Leone er eit land med rundt seks 
millionar innbyggjarar. Landet ligg på 
nest sisteplass på FNs utviklingsin-
deks. Landet opplevde ein grusom 
borgarkrig som enda i 2002. Dette 
gjorde at landet låg i grus, og heile 
landet måtte difor gjennoppbyggast, 
men har no gått gjennom store end-
ringar i ei positiv retning. SL er eit land 
som skil seg ut frå andre land i Afrika, 
dei er kjende for å vere eit positivt, 
ressurssterkt og fredeleg folkeslag. 
Dette fekk også me erfare. Eg har aldri 
møtt så mange glade menneske, på 
tross av ekstrem fattigdom, sjukdom 
og verdas høgaste barnedødleghet. 
Tal frå UNICEF viser at rundt 1 av 14 
000 mødre døyr under fødsel i Skan-
dinavia, i Sierra Leone døyr 1 av 8. 
Ein kan berre prøve å førestille seg 
dette, samt sjukehus som har same 
storleik som ein helsestasjon i Noreg, 
1 oksygenmaskin per 40 000 innbyg-
gar, ingen blodbankar. 
Realitetane er harde og dei slo oss 
som fl uger alle saman. Ein kjenner 
at ein utruleg heldig som kan bu i 
eit land som Noreg. I Sierra Leone er 
gjennomsnittleg levealder på 40 år, i 
Noreg er ein førtiåring halvvegs i livet 
sitt. I 2004 var det  i følgje WHO, 168 
legar og 5 tannlegar i landet, ein kan 
berre prøve å førestille seg korleis livet 
er. Blir ein sjuk, er sjansen for at ein 
døyr svært stor.  

I Sierra Leone er feilernæring eit stort 
problem. Landet har enorme natur-
ressursar, men har til no ikkje klara å 
utnytta dei best mogleg. Landet har 
mat, men folk manglar pengar til å 
kjøpe den. Folk har dessutan eit svært 
einsidig kosthald, der ris er det einaste 

som blir ete. Gjennomsnittet et to 
måltid per dag, som består av berre 
ris. Dette fører ikkje berre til feilernæ-
ring, men også underernæring, noko 
som gjer at mange ungar døyr. 

Tenåringsgraviditet er også eit stort 
problem. Mange jenter byrjar på 
skulen, men når dei blir rundt tretten 
år, blir mange gifta vekk. Det endar 
ofte i ein graviditet og dei sluttar på 
skulen. Ofte er ekteskapet arran-
gera og mannen ein god del eldre. 
Gjennom opplysing og utdanning 
håpar UNICEF at dette kan endre seg. 
Ein ser allereie i dag at gjennomsnitts-
alderen på mødre stadig aukar!

Det inntrykket eg sit igjen med er svært 
kompleks. Då eg var der nede møtte 
eg så mange fantastiske og ressurs-
sterke menneske. Folk virka så glade 
og lykkeleg, det høyres ut som ein 
klisjé, men det er sant. Folk snakkar 
opent om problema sine og prøvar 
å gjere det beste ut av det. På grunn 
av dette, hadde eg difor eit inntrykk 
av at folk ikkje hadde det så ille som 
statistikken kanskje viste, men då eg 
kom heim innsåg eg at på grunn av all 
positiviteten eg hadde opplevd, hadde 
eg ubevisst ikkje innsett fattigdom-
men dei lev i. Som medisinstudent 
kan eg berre fortsette studiane og ein 
dag håpe på å returnere for å gjere ein 
innsats som lege og medmenneskje i 
eit fantastisk land som har gjeve meg 
minner og vennskap for livet! 

Ved hjelp av MedHum vil pakka til 
UNICEF redde mange menneskeliv, 
eg har vore der og sett at dette er eit 
prosjekt som nyttar. Kvar krone som 
blir innsamla gjeng direkte til helse-
pakka og ikkje noko gjeng til admi-
nistrasjon. Støtt Sierra Leone, og gjev 
jenta på bilete ein sjanse til å bli eldre 
enn 40 år! 

Medisinstudentanes humanitæraksjon (MedHum) 
blir arrangera annankvart år. 

21.-27. September 2009 gjeng årets aksjon av 
stabelen. 
MedHum har denne gongen vald å samarbeide 
med UNICEF og prosjektet ”Sierra Leone 
Survival Kit”. 

Bjørg Bakke,
leiar medhum Bergen
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jeg er en praksisarbeider

Spekter (som før noen fant ut at det var en lysende ide 
å blåse en god slump på konsulentstøttet navnesnob-
beri gikk under det kommunegrå dog akk så harmløse 
navnet Norges Arbeidsgiverforening for Virksomheter 
med Offentlig tilknytning, NAVO) har i en helt fersk 
Høyesterettssak vedrørende en hjelpepleier som over 
fl ere år har gått i midlertidig stilling, hevdet at leger 
i spesialisering (LISer) ved norske helseforetak er å 
betrakte som praksisarbeidere. Hjelpepleieren det hele 
startet med mener seg berettiget til oppsigelsesvern på 
linje med fast ansatte på bakgrunn av den såkalte ”fi reå-
rsregelen”, en etablert praksis i norsk arbeidsrett siden 
2005 som tilsier at en ansatt som har vært i midlertidig 
ansettelse i minst fi re år er å betrakte som fast ansatt 
og har samme oppsigelsesvern. Den aktuelle bestem-
melsen i arbeidsmiljøloven lyder som følger:

§ 14-9. Midlertidig ansettelse 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om 
midlertidig ansettelse kan likevel inngås: 

 a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet 
  atskiller seg fra det som ordinært utføres i  
  virksomheten, 
 b) for arbeid i stedet for en annen eller andre 
  (vikariat), 
 c) for praksisarbeid, 
 d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i 
  samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, 
 e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og 
  andre ledere innen den organiserte idretten

Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte 
tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er 
avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller 
fastsatt i tariffavtale. For arbeidstaker som har vært 
sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fi re år 
kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til 
anvendelse. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker 
som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstav c, 
d og e.

Hjelpepleieren som har vært midlertidig ansatt i mer 
enn fi re år krever nå naturlig nok en fast stilling ved det 

aktuelle helseforetaket. Det skulle en legmanns lesing 
av loven tyde på at hun kan kreve. Helseforetaket ønsket 
ikke å tilby fast stilling og dermed gikk saken sin gang 
gjennom rettsapparatet til den altså havnet hos de 
høytidlig kappekledde i Høyesterett. I utgangspunktet 
var dette en sak mellom helseforetaket og den aktuelle 
hjelpepleierens fagforening, men da saken nådde sitt 
foreløpige klimaks i vår øverste rettsinstans i slutten 
av april dukket Spekter opp som troll av eske. Spekter 
erklærte i sin uendelige godhet såkalt partshjelp, hvilket 
enkelt sagt betyr at de tilbyr sine juridiske tjenester til 
en part hvis interesser de deler, og la frem, til støtte for 
det aktuelle helseforetaket, såkalte ”bevis” for at LISer 
er praksisarbeidere. Logikken man sannsynligvis håper 
Høyesterett skal kjøpe er vel at om LISer er praksisar-
beidere, så kan ikke hjelpepleiere være noe bedre?

Det er fl ere momenter her som stinker verre enn Hil-
levåg en travel dag på Skrettings fi skeforfabrikk. Siden 
tidenes morgen, eller i det minste siden helseforetake-
nes barndom, har Legeforeningen fremmet utvetydige 
forespørsler overfor NAVO/Spekter om et samarbeid 
for å avklare de juridiske aspektene og uklarhetene 
som råder i legehjemmelsproblematikken ved norske 
sykehus; hva er en utdanningsstilling, hvordan skal 
denne typen stillinger reguleres og hvilket forhold har 
en slik stilling til arbeidsmiljølovens bestemmelser? 
Spekter har med andre ord ikke kunnet unngå å forstå 
hvilket syn Legeforeningen har i denne saken. Først i 
2009 er det igangsatt et arbeid mellom Legeforeningen 
og Spekter for slike drøftinger men uten at Spekter har 
informert om sitt standpunkt. I denne arbeidsgruppen 
som ble nedsatt, og hvor der så vidt jeg har forstått er 
avholdt kun to møter som så langt ikke har resultert 
i noen minneverdige ”Kodak-moments”, har Spekter 
til alt overmål på det nærmeste gjespet av hele hjem-
melsproblematikken, hevdet at dette har de ikke noen 
spesifi kke interesser i eller meninger om og videre hatt 
som uttalt holdning at denne problematikken er en 
sak mellom Legeforeningen og departementet. Frem 
til forrige uke naturligvis. I sitt ”bevismateriale” mener 
Spekter å kunne utlede at de to partene angivelig har 
en harmonisk samforståelse av LISers midlertidighet. 
Spekters arbeidslivspolitikk er like forpliktende, fast og 

Praksisarbeider. Smak litt på det ordet. 
Tygg på det, rull det bak over tunga og sett det i 
halsen. Jeg klarer i alle fall ikke svelge det, 
men det er like fullt det jeg er. Ifølge Spekter, 
det offentlige sykehus-Norges arbeidsgiver-
organisasjon. 
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forutsigbar som en tenårings kjærlighetsliv. 

Så hva er LISer? Hvis man på ramme alvor mener 
å kunne betrakte oss som juridiske midlertidig-
heter i arbeidsmiljølovens bestemmelser må 
man presse oss inn i en av de fem kategoriene 
(a-e) gjengitt ovenfor. Alt arbeid utenom det 
som faller innen for disse fordrer fast ansettelse, 
det er lovparagrafens første setning (”Arbeids-
taker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig 
ansettelse kan likevel inngås (…)”). Vi kan vel 
se bort fra a) og e) da LISer utfører ordinært 
arbeid i helseforetakene og dette vanligvis ikke 
involverer deltagelse i organisert idrett av noe 
slag (riktignok er ortopedi av noen fremdeles 
betraktet som fysisk krevende mannfolkar-
beid av godt gammelt kaliber; derav uttrykket 
”sportskirurgi”). 

Kategori b) omfatter vel kun de som er i vikariat. 
De fl este har nok vært det og forstått at det ligger 
en midlertidighet i det som vedvarer kun til 
stillingens rettighetshaver (dvs. en annen LIS i 
utdanningsstilling som sannsynligvis er hjemme 
med sitt avkom eller bedriver annet karrieredø-
dande uvesentlig tidsødsel) returnerer. Derav 
betegnelsen ”vikar”. 

Ikke er vi utplassert i arbeidstrening eller andre 
arbeidsmarkedstiltak slik betingelsene er for 
punkt d), selv om noen maligne overleger 
kanskje vil hevde vår innsats skulle tilsi det. 

Da står vi igjen med c); praksisarbeidere. Det 
er denne betegnelsen Spekter henger all sin 
prestisje og juridiske tyngde på. Men hva er en 
praksisarbeider? Var jeg praksisarbeider den 
gang jeg klippet gresset på Stavanger stadion 
i arbeidsuka i åttende klasse? Er det en sivil-
arbeider som bruker tolv måneder av sitt liv i 
samfunnsnyttig tjeneste fremfor å spise chips på 
militærbrakka? For sikkerhets skyld Googla jeg 
”praksisarbeider” (jeg er blitt fortalt det er det 
man gjør i disse post-leksikale dager når man 
skal fi nne ut av ting) og fi kk faktisk en del treff. 
Den første siden var full av diverse henvisnin-
ger til gruppearbeid og innleveringsoppgaver 
(”praksisarbeid”) ved Steinerskolen og andre 
læresteder. Jeg fant ut at Nes menighet hadde 
fått en praksisarbeider for vårhalvåret; det var 
en teologistudent som ville bidra med diverse 
forefallende arbeid i kirken. Videre kunne far-
masøytenes interesseorganisasjon opplyse 
at farmasistudenter på utplassering i apotek 
kunne ansettes som praksisarbeidere og få lønn 
for det, men hadde krav på fast stilling hvis 
arbeidsforholdet var ment å vare lenger enn 
studiets utplasseringsperiode (sic!). Jeg fant meg 
umiddelbart vel til rette i dette gode selskap av 
gymnasiaster og deltidsarbeidende Lånekas-
seklienter. Det jeg derimot ikke kunne fi nne på 
verdensveven var et eneste eksempel på andre 
akademikergrupper som etter seks års studier, 
halvannet års turnustjeneste/”praksisarbeid” og 
opptil ti års ansettelse og arbeidsinnsats til alle 
døgnets tider hos samme arbeidsgiver fremdeles 

ble betraktet som ”praksisarbeidere” (hva nå det 
enn er, noe jeg fremdeles ikke er blitt helt klok 
på) og behandlet deretter. 

Min gode kollega og vara-HTV på anestesiavde-
lingen er altså praksisarbeider på samme vilkår 
som tredjeårs farmasistudenter når han nattes-
tid egenhendig besørger narkose for fi reåringen 
som hadde et uheldig møte med en trampoline. 
Jeg er ikke bedre enn ham når jeg minutter 
senere retter på bruddet og kan berolige mor 
med at alt gikk brillefi nt. Hvis man tenker litt 
større på det er det vel faktisk slik at det offent-
lige norske helsevesen etter kontortid, med den 
døgnkontinuerlige medisinske beredskapen vi 
alle nyter godt av, i all hovedsak er besørget av 
en fl okk praksisarbeidere? På samme måte som 
en 18-åring etter to års yrkesskoleutdannelse er 
i praksisarbeid som lærling hos Sagen, er jeg og 
alle mine omtrent dobbelt så gamle kolleger i 
ensomt praksisarbeid nattestid på alle landets 
sykehus. Vi fortsetter faktisk å være praksisarbei-
dere til vi passerer de førti med god margin. Det 
har seg nemlig slik at mange av oss sløser bort 
årene i diverse vikariater, eventuelt forsker litt, 
prøver oss frem innen noen spesialiteter før vi 
fi nner vår nisje og kanskje i ytterste konsekvens 
er hjemmeværende en stund i etableringsfasen. 
Dermed løper tiden og de fl este av oss vil ikke 
være godkjente spesialister før vi er 42 år, etter 
omtrent ti års ørkenvandring som praksisarbei-
dere, eller leger i spesialisering som vi ynder å 
kalle det. En lege i den offentlige spesialisthelse-
tjenesten må altså påregne å passere middags-
høyden før man anses verdig oppsigelsesvern på 
linje med Byggmester Sagens tømrere som var 
svartruss i fjor. At vi fi kk autorisasjon som leger, 
og dermed i prinsipp lovhjemlet rett til å åpne 
et drop-in legekontor på hybelen umiddelbart 
etter turnustjenesten, skal naturligvis ikke til-
legges noen vekt i denne sammenhengen. 

Denne juridiske fi ksjonen Spekter så krampe-
aktig tviholder på, i sannhet et unikum i norsk 
arbeidsliv anno 2009, skal nå altså stå sin prøve 
i Høyesterett. Det vil si, dersom Høyesterett ikke 
simpelthen ser helt bort fra de ”beviser” Spekter 
har fremlagt. Saken gjelder altså fremdeles en 
hjelpepleier og det er langt fra sikkert man vil 
la seg avspore og forlede til å mene noe om 
legers arbeidsforhold i denne sammenhengen. 
La oss håpe vår øverste rett i all dens visdom 
gjennomskuer tjuvtrikset og returnerer ballen 
på hel volley til Spekters utrettelige juridiske 
avdeling. Det er legeforeningens syn at disse 
utfordringene i utgangspunktet bør kunne løses 
av partene gjennom sivilisert dialog. Legefo-
reningen ønsker fremdeles å være en del av 
løsningen gjennom et samarbeid med Spekter 
basert på åpenhet og tillit. Det kan dessverre 
komme til å vise seg svært vanskelig ettersom 
Spekter nå så klossete åpenbart har insistert på 
å være en del av problemet.

Alexander Seldal, Ylf

HLR
HELSETJENESTE FOR 
LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, 
Postboks 3049, 4095 Stavanger

 STØTTELEGER I ROGALAND 
LEGEFORENING

Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne, 
Tananger legesenter, 4056 Tananger, 
Tlf. arbeidstid: 51 71 89 22, 
privat: 51 54 23 71, mobil: 905 65 445, 
e-post: tvevat@online.no
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
Kjell Løvslett, gyn.avd., Sus, 
Tlf.: 05151
Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, 
Stavanger, Tlf.: 51 54 52 50 / 60, 
privat: 51 66 85 17, mobil: 414 89 063
 
Haugesund:
Anne Faksvåg, psyk.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, privat: 52 73 52 86
Åse-Britt Sannes, Legekontoret SØR, 
Tlf.: 52 73 73 66, privat: 52 71 63 81
Thorolf Holst-Larsen, gyn.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, privat: 52 71 40 82, 
mobil: 924 82 335
 
Jæren:
Pernille Nylehn, Orstad legesenter, 
Orstadvn. 191, 4353 Klepp stasjon, 
Tlf.: 51 78 98 60 / 922 42 957

Dette er erfarne kolleger som kan kon-
taktes 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 kate-
gorien uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje 
du bare ønsker å ha en som du kan lufte 
dine bekymringer med? Muligens trenger 
du råd på grunn av somatiske plager? Der 
er en ikke ukjent problemstilling. Vi tar 
også imot bekymringsmeldinger av typen 
omsorg dersom du vet en god kollega 
trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som 
eventuelt er omtalt negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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Det er mulig bare å være med på årsmøtet, bare være med på båttur med rekebord, 
eller være med på begge deler. Partner er velkommen!

Fjordårets båttur ble en stor suksess, og vi håper at minst like mange vil delta i år! Målet er at dette skal være en 
årlig sosial begivenhet som virker samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus.

Påmelding for båttur m/rekebord:
Ved betaling til 3201.35.01776 innen 5. juni 2009,

Pris: leger kr. 150,-/ledsagere kr. 235,-.
Husk merk betalingen med deltakernavn og ”årsmøte 2009”.

For tilreisende fra Nordfylket dekker Rogaland legeforening reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.

MS Sandnes, på Skagenkaien, Stavanger
torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00-19.00,

Båttur med deilig rekebord, avgang fra kai kl. 19.00, retur til kai kl. 22.00.

innkalling til ÅRsmØte 2009

Årsmøtets saksliste:
 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Årsmelding for Rogaland legeforening 2008
 4. Regnskap 2008
 5. Budsjett 2009
 6. Kurskomitéen årsmelding og regnskap 2008
 7. HLR årsmelding
 8. Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap
 9. Rogaland legeforenings fond for primærmedisin årsmelding og regnskap
10. Valg
 
Saksdokumentene legges ut på våre internettsider 
www.legeforeningen.no/rogaland. 
Kopier vil bli delt ut før møtet.

Vel møtt!

Ivar Halvorsen
leder

Riv ut og ta med
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Styret i Rogaland legeforening 01.09.2007 – 31.08.2009

Leder:
Ivar Halvorsen allmennlege/samfunnsmedisiner, Stavanger

Styremedlemmer:
Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland - 
 nestleder
Bjarne Bråtveit kommunelege Suldal

Varamedlemmer:
Helga Lunde lege i spesialisering, øre-nese-hals avd. 
 Haugesund sjukehus
Knut Vassbø fastlege, kommunelege I Bjerkreim 

Landsstyrerepresentant:
Ivar Halvorsen leder av Rogaland legeforening
Vara: Linda Hatleskog, Bjarne Bråtveit

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte, valgt utenom årsmøtet:
AF Jan Robert Johannessen, Hinnatrekanten legesenter 
LSA Hans Petter Torvik, Kommuneoverlege i Sandnes
Namf John Hjelle, Mediteam, Stavanger
OF Erna-Gunn Moen Psykiatrisk klinikk, Sus
PSL Johan Berg Spesialist i gynekologi og obstetrikk
Ylf Alexander Seldal Lege i spesialisering, Ortopedisk avd. Sus
 
Vararepresentanter:
AF Bjarte Sørensen, Hjelmeland
LSA Egil Bjørløw,  Stavanger
Namf Frode Kleppestø,  Stavanger
PSL Finn Finsnes,  Stavanger
YLF Christer Aase,  Haugesund sykehus

Medlemmer i Kurskomitéen:
Ole Mathis Hetta, Christian Cappelen Smith (gjenvalgt 2007-2011)
Jacques Honoré, Oddny Bilstad, Kari Sinnes, Gunn Aadland og leder 
Margaret Oshaug.
Fra høsten 08: Knut Arve Omdal, Mariette Punte, Kari Sinnes, Gunn 
Aadland og leder Oddny Bilstad.

Valgkomité:
Knut Rolf Slinning kommuneoverlege, Karmøy
Jon Egge overlege radiologisk avd., 
 Haugesund sjukehus (gjenvalg)
Hans B. Visdal-Johnsen kommunelege, Hauge i Dalane

Styret har hatt 9 møter i 2008, og behandlet 101 store og små saker.

Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i 
Riga og det etterfølgende styremøte. Innsatsområdene våre er valgt ut 
fra lokalforeningens formål og oppgaver, i legeforeningens lover.

Hovedmål for perioden 2007-09
Helsepolitikk
•	 Vi	vil	sette	fokus	på	ressursbruk	og	prioritering	i	helsevesenet.	Henvisnings-	

og utredningsrutiner skal være enkle, målrettede og hensiktsmessige, og 
resultater av undersøkelser skal ha en behandlingsmessig konsekvens. 
Organisering og drift av poliklinikker må strømlinjeformes.

•	 Sykehjemmene	må	styrkes	med	kapasitet	og	kompetanse	slik	at	en	
større del av eldremedisinen kan foregå utenfor sykehus

•	 Vi	ønsker	å	stimulere	leger	til	å	søker	lederstillinger	i	sykehus
•	 Kontaktflaten	mellom	fastlegene	og	NAV	må	forbedres

Lønns og arbeidsvilkår
Sykehus
•	 Vi	vil	ivareta	at	sentrale	avtaler	og	anbefalinger	følges.	Disse	skal	være	

styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler. 
•	 Sykehusleger	skal	ha	adekvat,	prosentuell	lønnsutvikling,	på	linje	med	

sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal 
honoreres.

Kommunene
Lønn
•	 Leger	ansatt	i	kommunene	skal	minst	ha	samme	nivå	på	grunnlønn	

som i sykehus - uavhengig av stillingsstørrelse
•	 Leger	i	kommunal	deltidstilling	skal	nå	kr	600.000	i	årslønn
•	 Fastleger	som	påtar	seg	større	sykehjemsstillinger	enn	20	%	får	forhøyet	

praksiskompensasjon
•	 Kontaktmøter	mellom	fastleger	og	NAV	lokal	avvikles	på	betalt	dagtid,	

jfr takst 14.

Legevakt
•	 Alle	primærleger	i	Rogaland	som	ønsker	det	skal	fremme	krav	overfor	

sin kommune om at 200 overtidstimer pr år er øvre grense. Passiv vakt 
omregnes etter 1:4.

•	 Passivt	vaktarbeid	skal	minimum	lønnes	tilsvarende	100	%	overtid
•	 Legevakt	er	arbeid,	ikke	hobby.	Driftsmøter	og	samhandlingstrening	

med ambulansetjenesten skal honoreres 
 Dagtid: som takst 14. 
	 Kveldstid:	minst	tilsvarende	100	%	overtid

ÅRsmelding foR Rogaland legefoRening 2008
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger, mest i sykehusene.

Yrkesforeninger Pr 01.01.2006 Pr  01.05. 2008 Pr 01.02. 2009 Prosentvis endring 
    1.5.08-1.2.09

Almennlegeforeningen   299 336 350 4

LVS - leger i vitenskapelige stillinger 4 3 2 -33

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening 41 47 43 -9

OF - Overlegeforeningen 400 444 465 5

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 40 36 33 -8

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund 69 80 81 1

Ylf - Yngre legers forening 367 429 445 4

Sum 1220 1375 1419 3

Riv ut og ta med
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•	 Belastningen	med	legevakt	må	ned.	Vi	skal	utvikle	forslag	til	skjer-
mingstiltak for nattarbeid for leger elde enn 40 år. Krav skal fremmes 
i lokale forhandlinger.

•	 Leger	skal	slippe	at	egen	bil	brukes	som	kommunens	vaktkjøretøy

Omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer
Styret i Rogaland legeforening og støttelegeordningen skal være synlige 
instanser for omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer. Vi vil jobbe for 
bedre tilgjengeligheten, bla. gjennom medlemsbladet Sydvesten og 
nettsidene våre.

Kurs og møter
Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for sykehuslegene i Rogaland.  

Kollegialitet og fellesskap
Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og utenfor 
sykehus kan møtes – på begge sider av Boknafjorden.
•	 Temamøter	lagt	til	allmennlegenes	kurs	i	Stavanger
•	 Haugaland	medisinske	selskap	

Aktiviteter i perioden
Interne forhold
Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene har vært gjennomført som 
gruppeutsendt e-post, noe som har vist seg meget effektivt i forhand-
lingssammenheng. 
Jan Robert Johannessen arrangerte tillitsvalgtkurs umiddelbart før års-
møtet 2008.
Stormøteåpent for alle leger knyttet til allmennlegenes faste kurs i 
februar har blitt avviklet to ganger. Temaet Prioriteringer i helsetjenesten 
samlet 147 deltakere i febr 2008, og temaet Samhandling samlet 125 
deltakere i februar 2009. 
Årsmøtet 2008 ble meget vellykket, med ca. 65 deltakere på MS Sandnes. 
Hele 112 leger og ledsagere ble med på etterfølgende tur på fjorden. Vi 
håper at dette kan bli en tradisjon.

Prosjekt bærekraftig legevakt  har blitt videreført som incitament i 
forhandlingsarbeidet.

Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden. 
Fra Rogaland har Ivar Halvorsen, Bjarne Bråtveit, Erna-Gunn Moen og 
John Hjelle vært medlemmer i 2007-09. 

SydVesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og 
ivaretar annonsefi nansieringen.

Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut, og sekretæren 
utvider stadig sidene til en mer aktiv informasjonskilde.

Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd 
(ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger 
en stor personlig innsats.

Sekretær
Heidunn	S.	Nordtveit	ble	tilsatt	1/1-08	i	30	%	stilling,	felles	for	kurskomi-
téen og styret. Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 
1-2 ganger pr år. 

Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfl iktsaker og bistått 
med rådgivning i andre saker.

Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Forhandlingsvilje og gjennomslagskraft har steget mye siden 2005. 
Denne perioden har det kommet nye, viktige gjennomslag. Strand og 
Tysvær dekker nå kostnader til øvelser og samordning for fastleger (likt 
takst 14). Forhandlinger i Stavanger/Sola/Randaberg ventes fullført før 
årsmøtet, og vi forventer tilsvarende løsninger der. Bedring i økonomi, 
hvileordninger etter vakt og en lettelse i nattebelastning over en viss 
alder er viktige krav. 

Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media, 
og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt 
når det er journalister som lager oppslag. 

Viktige mediasaker : 
•	 Korridorpasienter	SUS/økning	av	henvisninger
•	 Skjevfordeling	av	midler	til	sykehusene
•	 Fritt	sykehusvalg
•	 Fastlegers	deltakelse	i	legevakt	
•	 Nettlege	–	om	helse	via	Internett
•	 Sykmeldinger	i	politiet
 
Deltakelse i andre fora

Samarbeid med trygdeetaten
Faste møter med HELFO (tidligere NAVs oppgjørsenhet) to ganger pr år. 
Kontakten har endret seg vesentlig over tid. Vi har bl a behandlet:
•	 Frikort	/	elektronisk	generering	av	frikort
•	 Forbedring	av	kontaktfl	aten	mellom	fastlegene	og	NAV
•	 Elektroniske	oppgjør
•	 Sykmeldinger
•	 Pasientreiser

Møte med NAV Rogaland er gjennomført, NAV ønsker faste møter. Dette 
er krevende, men vil bli vurdert.

Helse Vest ber om våre råd ved ledige avtalehjemler. Ut fra grundige 
felles vurderinger i styret har vi tilrådd endring i type avtalehjemmel i 
Haugesund, fra kirurgi til psykiatri.

På vegne av styret i Rogaland legeforening

Ivar Halvorsen
Leder 

Riv ut og ta med
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aktivitetsRegnskap
 Note 2008 2007

Anskaffede midler
Medlemsinntekter 4 704 550 683 343
Tilskudd  3 93 172 26 219
Sum anskaffede midler  797 722 709 562

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter  2 623 480 179 975
Abonnement   - 1 440
Sum aktiviteter som oppfyller formålet  623 480 181 415

Finansinntekter  89 691 74 433

Sum anskaffede midler  1 510 893 965 410

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift  17 686 34 448
Kurs og konferanser  6 361 962 338 467
Faglige arbeid   7 349 960 316 408
Sum kostnader til formålet  729 608 689 323

Administrasjonskostnader 8,9,11 552 102 450 021

Sum forbrukte midler  1 281 710 1 139 344

Årets aktivitetsresultat  229 183 (173 934)

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening  44 768 13 686
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite  184 415 (187 620)

Sum tillegg formålskapital  10 229 183 (173 934)

Balanse
 noter Pr.31/12-08 Pr.31/12-07

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer  5 75 285 1 8 144
Sum fordringer  75 285 18 144
Kontanter og bankinnskudd  3 406 044 3 268 839

Sum omløpsmidler  3 481 329 3 286 983

SUM EIENDELER  3 481 329 3 286 983

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening  963 092 918 324
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite 2 290 794 2 106 378

Sum formålskapital 10 3 253 886 3 024 702

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  7 656 -
Forskuddstrekk  94 437 1 10 278
Skyldig arbeidsgiveravgift  36 664 59 584
Annen kortsiktig gjeld  88 686 92 419
Sum kortsiktig gjeld  227 443 262 281

Sum gjeld  227 443 262 281

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  3 481 329 3 286 983

 Ivar Halvorsen Linda Hatleskog Bjarne Bråtveit
 Leder nestleder

 Jan Robert Johannessen Hans Petter Torvik  John Hjelle

Note 0.
Regnskapet er lagt sammen for tidligere 
Rogaland legeforening og
Rogaland legeforening kurskomite.

Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
God Regnskapsskikk (F) for ideelle Orga-
nisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
– Aktivitetsregnskap
– Balanse
– Noter

Foreningen er ikke skattepliktig for sin virk-
somhet, jfr. Skattelovens §2-32

Fordringer som skal tilbakebetales innen et 
år er klassifisert som omløpsmidler. Omløps-
midler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunk-
tet.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
klassifisert som anleggsmidler. Andre eien-
deler er klassifisert som omløpsmidler. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig.

Kontingenter inntektsføres i den perioden 
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av 
annonseinntektene skjer når annonsen er 
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den 
periode de er bevilget til og kursinntekter 
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter
Inntekter psykiatrikurs 4 59 100
Inntekter idrett/blålyskurs  1 64 380

SUM KURSINNTEKTER  623 480

Note 3. Tilskudd
Tilskudd DNL Blålys  62 325
Dnlf-støtte: støttekollegaarbeid 
og vestlandsmøte  30 847

SUM TILSKUDD  93 172

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

Note 5. Andre kortsiktige fordringer
Påløpte renter  4 825
DNL (refusjon Blålys)  62 325
Diverse fordringer  8 135

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER  75 285

Regnskap 2008
Riv ut og ta med

Signert utgave 
foreligger på årsmøtet
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noteR 2008

Note 9. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler  2008 2007
Tilskudd  62 325  -
Sum anskaffede midler 62 325  -

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter  6 23 480  1 79 030
Aktiviter som oppfyller formålet  623 480  179 030

Finansinntekter  47 745  42 224

Sum anskaffede midler  733 550  221 254

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser  341 324  3 10 450
Sum kostnader til formålet  341 324  310 450

Administrasjonskostnader  207 811  98 424

Sum forbrukte midler  549 135  408 874

Årets aktivitetsresultat  184 415  (187 620)

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer  67 150  -
Sum fordringer  67 150  -
Kontanter og bankinnskudd  2 369 636  2 233 342

Sum omløpsmidler  2 436 786  2 233 342

SUM EIENDELER  2 436 786  2 233 342

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital  2 290 794  2 106 378

Sum formålskapital  2 290 794  2 106 378

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  7 656  -
Forskuddstrekk  5 800  20 450
Skyldig arbeidsgiveravgift  2 086  20 395
Gjeld til Rogaland legeforening  128 570  -
Annen kortsiktig gjeld  1 880  86 119
Sum kortsiktig gjeld 145 992  126 964

Sum gjeld  145 992  126 964

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  2 436 786 2 233 342

Note 6. Kurs og konferanser
Honorarer  79 100
Praksiskompensasjon  13 000
Arbeidsgiveravgift  10 434
Leie lokaler  36 500
Mat v/arrangement  1 46 027
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  15 100
Kursmateriell  17 848
Reisekostnader  17 780
Andre kostnader  26 173

SUM KURS OG KONFERANSER  361 962

Note 7. Faglige arbeid
Honorarer, arbeidsgiveravgift  12 283
Praksiskompensasjon  1 70 650
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  35 450
Møtekostnader  97 907
Bilgodtgjørelse  2 466
Reisekostnader  31 204

SUM FAGLIGE ARBEID  349 960

Note 8. Administrasjonskostnader
Lønnskostnader  264 637
Styrehonorar 
inkl.arbeidsgiveravgift  99 267
Andre honorarer inkl.arbeidsgiver-
avgift & sos.kostnader  32 986
Husleie  45 513
Kostnadsført utstyr  18 631
Regnskapshonorar  30 321
Annonser  7 025
Kontorrekvisita  21 127
Reisekostnader  5 551
Andre kostnader  27 044

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER 552 102

Note 9. Administrasjons- og 

formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent 
beregnes som midler anvendt til formålet, 
hhv til administrasjon i forhold til sum for-
brukte midler.

 2008 2007

Formålsprosent	 56%	 60
Administrasjonsprosent		 43%	 40

Note 10. Formålskapital
 Rogaland legeforening Rogaland kurskomite SUM

Formålskapital per 1.1. 2008 918 324 2  106 378 3 024 702
Årets aktivitetsresultat 44 768 184 415  229 183

Formålskapital per 31.12. 2008  963 092  2 290 794  3 253 886

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Foreningen	har	en	sekretær	ansatt	i	30%	stilling.	Foreningen	er	ikke	pliktig	til	å	ha	tjenstepen-
sjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon.

Godtgjørelse til ledelsen  Styrehonorar Andre  honorarer Andre  ytelser

Styrets leder  87 000  45 000  0
Styrets nestleder  0  8 500  0
Øvrige medl. styre  0  158 125  0

Sum  87 000  211 625  0

Riv ut og ta med
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dalane distRikts medisinske senteR (dalane dms)

- i tråd med samhandlingsreformen
johannes Bergsåker- aspøy, prosjektleder dalane dms
mariann svanes, avdelingssjef 2 øst, dalane dms 

Prosjektet Dalane DMS har som målsetning 
å utvikle en samhandlingsarena mellom 
kommune- og spesialisthelsetjenesten i lys av 
nye muligheter og behov, samt endrede ram-
mebetingelser.

Trenden i helse-Norge er at behandling og 
omsorg flyttes mer ut av de store akuttsykehu-
sene og nærmere pasientens nærmiljø. DMS’et 
er et viktig ledd i så måte. Hensikten med eta-
blering av Dalane DMS er å skape en samhand-
lingsarena mellom kommune- og spesialist-
helsetjeneste. I utviklingen av helsetjenestene 
legges det vekt på helhetstenkning og samarbeid 
om gode løsninger. Et hovedfokus er å utnytte 
tilgjengelig kompetanse på ulike nivå bedre. 
Det er blant annet etablert et samarbeid om 
personale på natt mellom Eigersund kommune 
sin sykehjemspost 2 vest, og helseforetakets 
sengepost 2 øst, i tråd med intensjonen i sam-
handlingsreformen. Dette er et ledd for felles 
kompetanseheving, skape fellesskapsfølelse og 
sikre sømløse pasientforløp. Et gjennomgående 
prinsipp er å gi riktig behandling på riktig sted 
til riktig tid (LEON-prinsippet), som også er i 
tråd med helsepolitiske føringer.

Dagens DMS består av 4 kommuner med stor 
individuell kompetanse, samt interkommunal 
legevakt/legevaktsentral. Leger med kommunal 
hjemmel og hjemmesykepleien er også lokalisert 
i bygningsmassen. Vedrørende spesialisthelse-
tjenesten er følgende aktiviteter etablert:

– hud-, gastro- og kardiologisk poliklinikk
– dagkirurgi (generell kirurgi, enkel karkirurgi 

og oralkirurgi)
– 16-sengers post med fokus på spesialisthel-

setjenesterehabilitering
– 4 av sengene er fra og med 16.04.09 brukt til 

direkte innleggelse av kronikere med 
 lett til moderat forverrlese av sin sykdom. 

Dette er i første rekke Kols- og hjertesvikt-
 pasienter og dessuten pasienter med avtale 

om åpen retur 
– rehabiliteringsprogram og mestringskurs 

innen hjerte, kols og smerte
– poliklinisk fysioterapi, individuell og grup-

pebasert
– avtalespesialister innen øre-nese-hals og 

gynekologi.

Legedekning innen spesialisthelsetjenesten er 
meget sårbar, og det må jobbes med å få etablert 
mer robuste ordninger. Øvrige nye tilbud og 
satsningsområder er opprettelse av cytostatika-
poliklinikk, etablering av kompetansebase som 
legges på nettsider, igangsetting av prosjekt for 
å etablere gode pasientforløp og opprettelse av 
tverrfaglige ambulante team. I tillegg ønskes det 
opprettet en tverrfaglig/geriatrisk poliklinikk, 
og en ser også på muligheten for å få etablert 
ambulerende røntgen og klinisk kjemisk service. 
I den forbindelse er det viktig å poengtere at alle 
tilbud skal utvikles som et samarbeidsprosjekt 
mellom de ulike nivå.

Dalane DMS har så langt fått mye positiv omtale 
både fra sentrale myndigheter og ikke minst fra 
lokalbefolkningen. Det er gitt signaler om at 
den modellen som bygges i Dalane blir sentral 
med tanke på stortingsmeldingen vedrørende 
Samhandlingsreformen som kommer i juni. 
Som en konsekvens av arbeidet som er gjort 
har prosjektet blitt tildelt økonomiske midler fra 
Helse- og omsorgsdepartementet kr. 4 mill. og 
fra Kommunal- og regionaldepartementet kr.1 
mill. I tillegg har lokalbefolkningen engasjert 
seg sterkt for at helseforetakets sengepost skal 
kunne oppgraderes med tanke på medisinsk 
teknisk utstyr. Avdelingen har på bakgrunn av 
denne giverglede allerede gått til innkjøp av 
topp moderne utstyr for på beste måte å kunne 
monitorere pasientene. I utviklingen av nye 
tilbud er hovedfokus hele tiden å kunne tilby 
tjenester av høy faglig kvalitet. En ikke ube-
tydelig sum av prosjektmidlene er derfor satt 
av til kompetanseheving av personalet innen 
DMS-området. Spesifikke måleparametre er 
satt opp og etter 2-årsperioden skal prosjektet 
evalueres.

Så langt har samarbeidet mellom helseforetaket 
og de aktuelle kommuner vært svært bra, og 
man ser fram til videre positiv utvikling.

Fakta om Dalane DMS:
– Eigersund sjukehus ble 08.09.08 til Dalane DMS
– I første omgang et 2 årig prosjekt mellom de 4 Dalanekommunene; Lund, Bjerkreim, Sokndal 

og Eigersund, og SuS, Helse Stavanger
– Prosjektgruppe består av representanter fra de 4 Dalanekommunene og Helse Stavanger, 

samt tillitsvalgte og verneombud
– Styringsgruppe består av de 4 rådmenn i nevnte kommuner, adm.dir. SuS og fagpersonell
– Prosjektleder er oppnevnt av Helse Stavanger og rapporterer direkte til AD
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landsRÅdsmØte 
i Norsk overlegeforening torsdag 23. april 
og Vårkurset 2009

OFs leder Arne Laudal Refsum leder en forening som i forrige periode har hatt mange aktuelle 
saker. Sykehusenes økonomiske utfordringer har vært sentrale for styrets fokus i fl ere saker.  Det 
har vært streik på Lovisenberg, lønnsforhandlinger med Spekter og Helse Sør-Øst har hatt et stort 
omstillingsprogram (”Hovedstadsprosessen”) med innføring av  sykehusområder, områdesykehus 
og sammenslåing av Rikshospitalet, Ullevål og Aker til et samlet Oslo Universitetssjukehus. Mange 
foreslåtte endringer her kan få konsekvenser for innhold og funksjoner på lokalsykehusnivå. 

Det var videre to meget engasjerte og dyktige kandidater til Legeforeningens presidentvalg som fi kk 
presentere seg. Nåværende president Torunn Janbu stiller til gjenvalg og ny kandidat er Jan Emil 
Kristoffersen. Det kommer til å bli et spennende valg på landsstyrets møte i juni !

Arne Refsum ble gjenvalgt som leder i OF – det var et lett valg!

VÅRKURSET i år var som vanlig velregissert av 
Ingrid Slørdal Conradi. 
Temaene var svært aktuelle for alle:

Nye organisasjonsmodeller ble belyst fra Erik Kreyberg Normann (adm. Dir. ved Akershus univ 
sjukehus), Odd Grenager HTV OF (samme sted) og Jørgen Holmboe (seniorrådgiver i Helsedirek-
toratet).  
Vi har gått fra todelt til enhetlig ledelse. Flere sykehus innfører nye modeller med en leder. Tradisjo-
nell avdelingsstruktur og kliniske avdelinger forsvinner. Hvilke konsekvenser har dette og hvordan 
passer det med enhetlig ledelse av kliniske enheter?

Orientering om pensjon ga klinikksjef Geir Ketil Røste fra Rikshospitalet - og han lyktes i å gjøre det 
forståelig for de fl este av oss.

Leger i motbakke var tema for dag 2 - også leger har problemer knyttet til psykisk helse, mestring av 
arbeidsliv og sosiale relasjoner. Tilbud fra Villa Sana, Modum Bad ble presentert.

Seniorpolitikk var tema for dag 3 – her deltok bla. spesialrådgiver fra SUS June Glomsaker, sammen 
med Harry Martin Svabø og Berit Elden (prosjektdirektør Telenor). Det er spørsmål om dagens over-
leger vil arbeide like lenge som sine eldre kolleger. Hvis ikke – hvordan kan sykehusene motivere og 
legge til rette slik at overlegene arbeider lengre? Har vi noe å lære av det private næringsliv?

Det var tre innholdsrike dager på Røros – det var enighet blant deltakerne om at arrangementet var 
faglig og sosialt en suksess.  Vi gleder oss til neste gang!

OVERLEGEFORENINGENS 
LANDSRÅDSMØTE den 23. 
april fant sted på Røros.
Årsmøtet fant sted i ny-
delige omgivelser og med 
praktfullt vær. Vinteren 
hadde ikke helt sluppet ta-
ket ennå, men påskeliljer og 
stemorsblomser var på plass 
i krukkene blant snørestene.

erna-gunn moen
htv of
helse stavanger hf
stavanger universitetssjukehus.

LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble i sin tid opprettet fordi leger viser seg å ta dårlig vare på seg selv ved sykdom. 

Terskelen for å søke hjelp er for høy. Fastlegeordningen ivaretar det samme som vår gamle ordning. 
Derfor oppfordrer Rogaland legeforening alle leger til å skaffe seg en fastlege, ved å ringe eller skrive til den man ønsker. 

Vi mener at leger bør kunne velge sin fastlege, uavhengig av fulle lister/plass osv. 
Fastlegene oppfordres til å ta imot kolleger som melder seg.

Så du bør spørre rundt, og velge en lege, og så ta en telefon eller skrive brev. 
Gjerne si at du gjør dette etter råd fra Rogaland legeforening.

Ivar Halvorsen, leder
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HØSTKURSET 2009 
– REISEMEDISIN

Kurskomiteen i Rogaland legeforening er i ferd med å planlegge høst-
kurset. Dette vil finne sted i Uke 40. Kurset vil som i februar – gå som et 
20 timers kveldskurs  ( 16.00 – 20.30) fra mandag til torsdag.
Emnet er i disse dager meget aktuelt:  Reisemedisin. 
Programmet er i skrivende stund i ferd med å bli ferdigstilt, men vi har 
ennå ikke fått endelig svar fra alle forespurte foredragholdere. 
Programmet vil bli lagt ut på Rogaland Legeforenings nettsider, i  Legefo-
reningens kurskatalog og medlemmer i Rogaland får direkte invitasjon

For Kurskomiteen
Knut A. Omdal 

PSYKIATRI
Det er mer mellom mennesker enn himmel  
og jord Klinisk emnekurs i psykiatri under  

Schizofrenidagene 2009.
Også i år vil det bli allmennlegekurs i psykiatri under Schizofrenidagene 
den 4. – 6. november. I løpet av de tre dagene onsdag til fredag kan du 
få 25 kurspoeng, i tillegg til en rekke sosiale og kulturelle opplevelser. 
Allmennlegeseminaret har som tema: Er relasjoner viktig for allmennle-
gen?  Ida Garløw vil snakke om relasjonenes betydning i forhold til barn 
og unge, mens John Nessa tar for seg temaet: Makt og avmakt i pasient/
behandler-relasjonen.  Dette er en fantastisk anledning for Rogalands 
leger (og andre) til å få en faglig oppdatering innen psykiatri pluss rikelig 
med kurspoeng for tre dager. 
Rogaland legeforening står som medarrangør, sammen med Stavanger 
kommune, som i 2008 dekket kursavgiften for byens allmennleger. 

Kursledere er Jacques Honoré og Olav Thorsen. 
Se www.schizofrenidagene.no

AKUTTMEDISIN
Blålysdager

Det blir to-dagers emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samar-
beid med Stavanger Universitetssykehus, 2.-3.11.09, i lokalene til Safer 
i Stavanger.
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i AHLR 
før fremmøte.
Emnekurs i akuttmedisin blir obligatorisk for godkjenning av allmenn-
spesialiteten fra 2012. Vi planlegger allerede at det skal bli slike kurs i 
februar og november måned hvert år, som skal tilfredsstille kravene for 
dette. Neste kurs blir februar 2010.

Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår 
www.legeforeningen.no/rogaland

Informasjon fra kurskomiteen

emnekuRs

www.legeforeningen.no/rogaland
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Program Førerkort og helse
Tid Tema 
09.00 – 09.10 Velkommen. Introduksjon. 
09.10 – 09.45 Grunnleggende lovverk. Førerkortklasser. Melding til fylkesmannen. 
 Førerkort forskriftens helsekrav. NA 0202. Krav til attester. Krav til dokumentasjon.
09.45 – 10.00 Pause m/kaffe og te
10.00 – 10.40 Hjerte- og karsykdommer 
10.40 – 11.00 Diabetes mellitus 
11.00 – 11.15 Pause m/kaffe og te 
11.15 – 12.00 Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser
 Andre nevrologiske lidelser 
12.00 - 12.30 Lunsj
12.30 – 13.15 Sinnslidelser, inkl. ADHD
 Psykisk utviklingshemming
 Mental svikt - demens 
13.15 – 13.30 Pause m/kaffe og te
13.30 – 14.15 Syn, inkl. synsstyrke, synsfelt, samsyn
 Førlighetssvekkelse
 Praktisk kjørevurdering
 Generell helsesvekkelse pga. alder eller sykdom
 Respirasjonssvikt
 Hørselssvekkelse 

14.15 – 14.30 Pause m/kaffe og te
14.30 – 15.15 Medikamenter
 Rusmiddelmisbruk, inkl. LAR 
15.15 – 15.30 Oppsummering og avslutning. Evaluering. Utlevering av kursbevis. 

RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING
Påmelding til alle kurs sendes på e-post til rogaland.legeforening@c2i.net.
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 refun-
dert.

NYE MEDLEMMER TIL KURSKOMITÉEN SØKES
For å fortsatt kunne lage lokale kurs, søker vi erstattere for avtroppende medlemmer i kursko-
miteen. 
Medlemmer i Rogaland legeforening, som kan tenke seg den utfordring det er å arrangere kurs 
for seg selv og andre, oppfordres herved til å kontakte oss. Send gjerne en e-post til 
rogaland.legeforening@c2i.net. 
Nå har DU sjansen til å prege kursene til å bli slik DU alltid har ønsket dem!!!

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

fotokonkuRRansen 
FORTSETTER
For dere som liker å fotografere.
De beste bildene blir trykket som 
forsidebilde i Syd-Vesten.
Send ditt forslag til 
rogaland.legeforening@c2i.net.
Bildene må leveres i digital form, 
stående format. Det er fi nt om du 
forteller om ditt bidrag; hvor det er tatt 
osv.

OPPSIGELSE AV 
VERKSGATEN 62
Rogaland legeforening har fl yttet ut av 
kontorlokalene i Verksgaten 62. Sekretæ-
ren bruker nå hjemmekontor og følgende 
ny postadresse og nytt telefonnummer er 
nå gjeldende:

Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg
4095 Stavanger
Tlf.: 928 57 712

Oversikt over ledige 
vikariater - E-post 
abbonnement på ledige 
stillinger
Alle ledige legestillinger som annonse-
res i Tidsskrift for Den norske legefore-
ning fi nnes på tidsskriftet.no/stillinger. 
Annonsene publiseres på Internett før 
Tidsskriftet kommer ut. Her har du også 
mulighet for å registrere deg slik at du blir 
varslet hver gang det publiseres en stilling 
som passer med dine ønsker.  
Les mer om dette på tidsskriftet.no/stil-
linger

DAGKURS I FØRERKORT OG HELSE
Fylkesmannen i Rogaland, i samarbeid med Rogaland legeforening, arrangerer et 6-timers 
kurs om førerkort og helse. Kurset tar for seg en rekke tilstander og konsekvenser for førerkort, 
lette og tunge klasser og kjøreseddel. Målsettingen er at legene skal bli tryggere på sin rolle og 
saksgangen i disse sakene. I tillegg til de medisinske vurderingene, vil også praktiske ting som 
Legeattest NA0202 for førerkort bli gjennomgått, med særlig vekt på vurderinger i forhold til 
punktene 18-21, hvor mange leger synes det er vanskelig å vite hva de skal krysse av. Kurset er 
relevant for en rekke spesialiteter, og er søkt godkjent som tellende i legers videre- og etterutdan-
ning. Kurset fi nner sted på dagtid, torsdag 1. oktober. Foredragsholdere fra Helsedirektoratet og 
fra Fylkesmannen i Rogaland.  

Fylkesmannen i Rogaland ønsker velkommen på kurs!
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legevakt 2015

Korleis kan ein i 2015 få ei framtidsretta og kvalitetssikra 
legevaktordning. (Mine ord, men eg trur Hunskår et al 
synest dette oppsummerer problemstillinga bra.) For 
som det blir skrive i rapporten: ”Legevakttenesta har 
ikkje halde følgje med den allmenne medisinske og
organisatoriske utviklinga. Statens helsetilsyn har vore 
misnøgd med kvaliteten på ei rekke område”. Slik eg 
les rapporten frå kompetansesenteret, er det i første 
rekke den manglande kvalitetssikringa og svake orga-
nisatoriske forankringa som må gripast fatt i. Det let 
seg ikkje gjera med ei legevaktordning som mange 
stader er basert på vikarstafett, med legevaktradioen 
som stafettpinne.

Legevaktene skal inngå i den akuttmedisinske sam-
handlinga og planlegginga, ikkje berre i utføringa av 
dei til ei kvar tid aktuelle akuttmedisinske oppdraga 
(og alle dei ikkje-akuttmedisinske oppgåvene som 
også pregar mange legevakter). Legevakta skal delta i 
planlegging for krisehandtering, det vert styrka fokus 
på samhandling og samtrening. For dei av oss som er 
aktive i legevakt-tenesta er dette nokre av dei mest 
interessante forslaga i handlingsplanen:

8. Minstenorm skal i utgangspunktet vere to legar 
på vakt. I store legevaktdistrikt med fl eire legar i 
aktiv teneste, kan legane ha ulike funksjonar med 
parallelle vaktplanar, som til dømes vaktordning 
for kommunale helseinstituasjonar, samfunnsme-

disinsk bakvakt, køyrande sjukebesøkslege, lege som 
gjev telefonråd og er i støttefunksjon for legevakt-
sentralen, i tillegg til vanleg konsultasjonsverksemd 
og beredskap på legevaktstasjonen.

9. Ingen legevaktlege skal arbeide aleine, verken inne 
på legevakta, i sjukebesøk eller ved utrykning.

10. Legen skal ha tilgang til transport (legevaktbil med 
medisinsk og anna relevant utstyr, registrert som 
utrykningskøyretøy) med sjåfør med relevant utdan-
ning, for utrykningar og sjukebesøk.

11. Ved ulukker har legevaktlegen ansvaret for å organi-
sere og leie det medisinske arbeidet på ein skadestad 
og inngår i leiinga av aksjonen som Fagleiar Helse. 
Fagleiar Helse skal samarbeide nært med skade-
stadsleiar og vere denne sin rådgjevar i medisinske 
spørsmål.

12. Utover legane skal kvalifi sert helsepersonell vere 
tilstades heile døgnet, og det skal vere jobbrota-
sjon mellom legevaktsentral og ulike pasientretta 
oppgåver i legevakttenesta.

Handlingsplanen er oversiktleg og inneheld mykje 
interessant stoff, både om dagens og framtida lege-
vaktordning. Sjølv om ein del av innhaldet i planen kan 
vera politisk kontroversielt (det ER ein grunn til at me 
har så mange små legevaktdistrikt i dette landet), er det 
god grunn til å tru at legevakta i 2015 har tatt opp i seg 
mykje av innhaldet i planen. Og det er bra.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har lagt fram ei 
utgreiing som skisserer framtidas legevakt ”…er hjelpa nærmast!”. 
Det politisk mest interessante er sjølvsagt kor store legevaktdis-
trikta skal vera. Og her er svaret: 30000-100000 innbyggjarar.
Det betyr store endringar for legevaktdistrikta i Rogaland. På 
landsbasis er målet at det skal vera 60-80 legevaktdistrikt. Kor 
mange blir det i Rogaland? 4? 6? 8? Så svaret er altså ei gigantisk 
samanslåing av legevaktdistrikt. Men kva er spørsmålet?
Spørsmålet er ganske enkelt:
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Bjerkreim


