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Syd-Vesten
Leder

I nnhold

Lokale møteplasser mellom
NAV og legene
NAV har i egen utsending til alle landets fastleger meldt om at man vil intensivere arbeidet med lokale møteplasser, som en arena for refleksjon og diskusjon
i sykmeldingsarbeidet.
Rogaland legeforening har lenge arbeidet for slike møteplasser. Vårt styre har
ment at refleksjon og diskusjon både i sykmeldings- og trygdesaker er høyst
påkrevd. Tar man trygdeutgiftene i betraktning er det faktisk utrolig at man ikke
forlengst har innsett at dette er viktig arbeid, som må prioriteres.
Vi mener imidlertid at dette ikke er en fritidssyssel, men nettopp arbeid. Legene
bruker flere timer pr uke på å holde seg oppdatert i medisinen som fag. Møtevirksomhet for oppdatering i pasientadministrativt arbeid kan ikke uten videre
forventes å foregå på ulønnet dag – eller kveldstid. Vår oppfatning har derfor
lenge vært at tiden er inne for å ta slike møter inn i dagarbeidet, og lønne det.
Vi har ved flere anledninger de siste fire årene fremholdt for NAV Rogaland at
man må innføre samme honorar for slike møter som for samarbeidsmøter om
enkeltpasienter (takst 14). Det er etter vår erfaring eneste måte å få til god og
varig deltakelse. Tallrike forsøk på fast møtevirksomhet har dødd ut så lenge
det forventes at legene skal ta utgiften med å stenge kontorene sine, eller ofre
en kveld til.
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Som kjent er fastlegeordningen under press. Arbeidsmengden øker stadig, det
gjøres lite for å lage plass og økonomi til nye fastleger, og legene melder om
utgiftsøkninger og inntektsnedgang over en årrekke, tross mer arbeid. Siste
tariffoppgjør endte med en betydelig intern omfordeling av midler, fra leger
som bruker tid på pasientene til kolleger som arbeider fort, stikk i strid med
helseministerens signaler over lang tid. Vår konklusjon er at vi ikke kan bli med
på å ta unna stadig nye oppgaver under slike premisser.

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit

Vårt styre og våre tillitsvalgte allmennleger har drøftet situasjonen, og vil uttale
følgende:
Det vises til at Allmennlegeforeningen oppfordrer medlemmene sine til å delta
i lokale møter med NAV. Vi stiller oss helhjertet bak en slik oppfordring, fra den
dagen møtene arrangeres på dagtid, til et regningssvarende honorar. Frem til
dette skjer ser vi oss dessverre nødt til å fraråde allmennlegene i Rogaland å påta
seg denne typen ubetalt merarbeid.

Leder: Ivar Halvorsen, Køhler legesenter

Ovenstående tekst er oversendt til arbeids – og velferdsdirektør Tore Sagli og
helsedirektør Bjørn Inge Larsen
Ivar Halvorsen

Utkommer 4 ganger i året.
Adresse:
Rogaland legeforening
Postboks 3049, 4095 Stavanger
Tlf. 928 57 712

Kurskomitè:
Leder: Oddny Bilstad
Riska legesenter
Forsidefoto: Andeslepp på Moi. Fotografert av
Ingebord Ask Torvik, fastlege i Stavanger
Utgiver: Cox
Trykk: Scanner Grafisk
Annonser: Cox Bergen as
Cecilie Dahle, Tlf.: 55 54 08 15
Mail: cecilie.Dahle@cox.no
Grafisk fremstilling: Cox
www.cox.no
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Dobbelt så mange
rehabiliteringsplasser
på Nærland
For informasjon om kurs og
innsøking, ta kontakt med
avdelingsleder Eva Fagerheim.
Tlf.51 79 82 75
Mobil 45 43 29 73
E-post: evf.np@lhl.no

Krokeidesenteret Rehabilitering avd. Nærland ble nylig tildelt 15 ekstra rehabiliteringsplasser
av Helse Vest. Fra kursstart 26. oktober vil det tilbys i alt 31 rehabiliteringsplasser per kurs.
De økte midlene resulterer da i flere ledige plasser på kursene som starter 26. oktober og
23. november. Diagnosegruppene er innenfor hjerte, lunge, kreft og Raskere tilbake.
Senteret jobber nå med å ansette flere sterke fagressurser som skal sørge for at kursinnhold
og oppfølging beholder en minst like høy kvalitet som tidligere, selv om pasientene blir
flere. Med fem nyansatte innen forskjellige fagområder, blir det nå en samlet stab på 13
ansatte på Nærland.
I midten av oktober flyttes også driften over på det tidligere hotellet, Nærland Gjestegard.
Pasientene kan nå vente seg enda bedre fasiliteter og romsligere forhold, i tiden som
kommer. Egne rom med dusj og toalett hever bostandarden betraktelig. Da Gjestegarden
også ligger i Nærlandsparken, vil pasientene ennå få de samme treningsmulighetene med
moderne utstyr, oppvarmet basseng og flotte turterreng ved Jærstrendene.

Les mer på: www.lhl.no/naerland
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Koordinering av henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern - om

«Uholdbar organisering av spesialisthelsetjenester for psykisk syke»
Kommentar til leder i Syd-Vesten nr 2, 2009
På vegne av avtalespesialistene i psykiatri i, Rogaland legeforening
Kristin Mjeldheim, Spesialist i psykiatri

Som representant for psykiatergruppen med avtalehjemler
i Rogaland Legeforening ønsker jeg å knytte noen kommentarer til Ivar Halvorsens lederartikkel i Syd-Vesten nr 2
og Styret i Rogaland legeforenings brev til Helse Vest datert
23.04.09 som er gjengitt i samme utgave.

Syd-Vesten

I lederartikkelen etterlyses det ”djerve nasjonale grep” ovenfor
”dette lille hjørnet i helsetjenesten”, og Helse Vest kritiseres
for å framstå i ”myk utgave” ovenfor avtalespesialistene. I
lederens omtale av saken nevnes det ikke at psykiatergruppen blant avtalespesialistene i Rogaland Legeforening har
kommet med forslag til koordinerende grep ovenfor Helse
Vest i denne saken. Saksframstillingen setter gruppen i et
underlig lys.
Psykiatergruppen i Rogaland PSL sitt forslag til koordinering
av tjenester ble sendt til alle medlemmer i styret i Rogaland
Legeforening 9. desember 08 til orientering og ble siden
drøftet på styremøte i Rogaland Legeforening. I februar ble
forslaget videreformidlet til Helse Vest av undertegnede på
vegne av psykiatergruppen. I brevet fra styret i Rogaland
legeforening til Helse-Vest som er datert 23.04.09 og gjengitt
i sin helhet i Syd-Vesten nr 2 nevnes ikke innspillet fra vår
medlemsgruppe. Forslaget vårt har siden blitt integrert i
Helse Vest sine planer for koordinering av henvisninger
til avtalespesialister i psykiatri og psykologi. 30.04.09 ble
vi underrettet av Helse Vest om at det vil bli opprettet en
koordinerende instans for henvisninger til våre tjenester.
Planen er helt i tråd med vårt forslag i saken.
Mangel på koordinering av tjenestene som psykiatere og
psykologer med avtalehjemler tilbyr har vært et problem
for pasienter, fastleger og utøvere av tjenestene i alle helseregionene. Pasienter og fastleger har ikke kunnet skaffe seg
oversikt over hvor lang ventetid og hvilke spesialkompetanse
den enkelte spesialist har. Som avtalespesialister har vi kjent
frustrasjon over å ikke kunne møte den store etterspørselen etter tjenestene våre og stadig avslå henvisninger og
telefonhenvendelser fra fortvilte pasienter og pårørende
som prøver å finne ut hvor det er hjelp å få. Våre kolleger
innen somatiske spesialiteter står ikke ovenfor et tilsvarende
gap mellom etterspørsel og mulighet for å tilby behandling
innen rimelig tid.
I 08 ble de regionale helseforetakene pålagt av Helse -og
Omsorgsdepartementet å utarbeide forslag og iverksette
tiltak for å imøtekomme behovet for koordinering av avtalespesialistenes tjenester innen psykisk helsevern. I Helse
Sør-Øst ble det nedsatt en gruppe med blant annet psykiatere
og psykologer med avtalehjemler og fastleger som utarbeidet løsningsmodeller tilpasset forholdene i sin region. Med
utgangspunkt i gruppens forslag og i samråd med PSL sentralt

utarbeidet vi i november 08 forslag til hvordan koordinering
av tjenestene kan utformes i Rogaland.
I Syd-Vestens lederartikkel framgår det at flertallet i styret i
Rogaland Legeforening mener at ”det må være i utøvernes
langsiktige interesse å finne en bedre plass i samhandlingsrekken”. Hva mener flertallet i styret i vår lokalforening med
denne formuleringen? Menes det at avtalespesialistenes
inntak av pasienter skal knyttes tettere opp til DPS-ene?.
Er dette i klartekst ”det djerve nasjonale grepet” for bedre
forankring i spesialisthelsetjenesten som etterlyses?
I vårt forslag er det et sentralt prinsipp at henvisninger til
polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern
fortsatt skal følge to spor: Ett til avtalespesialistene og ett til
DPSene. Pasientene som henvises til avtalespesialistene
har et uttrykt ønske om et behandlingstilbud utenfor DPSsystemet, en del helsearbeidere som utgjør en betydelig
gruppe blant våre pasienter, har behov for særlig diskresjon
rundt henvisningen, og de fleste pasientene etterspør spesielt
den faglige kompetansen som vi representerer. Vi mener at
pasientene er tjent med et differensiert tilbud også innen
vår del av spesialisthelsetjenesten. Vi er derfor svært fornøyd
med at vi har fått gjennomslag for dette synet i Helse Vest sin
ferske plan for koordinering av henvisninger.
I følge Helse Vest sitt brev om rutiner for koordinering av
henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern i
helseregionen skal det fra juni 09 sendes en henvisning per
pasient til den valgte avtalespesialisten som så skal vurdere
henvisningen i henhold til forskriften.om prioritert rett til
helsehjelp. Dersom spesialisten ikke har kapasitet til å tilby
time innen forsvarlig tidsfrist, vil henvisningen bli sendt til
en regional koordinator for videreformidling til tilgjengelig spesialist dersom det er mulig. Fastlegen må innhente
pasientens samtykke som skal vedlegges henvisningen for
at den skal kunne oversendes koordinator.
Koordinator skal ha oversikt over ventetid og spisskompetanse hos avtalespesialistene og vil kunne orientere fastlegene
om dette. Tiltaket vil bli fortløpende evaluert av Helse Vest,
og vi ønsker å være en aktiv part i prosessen.
I Rogaland er det til sammen elleve fulle spesialisthjemler i
psykiatri. Dette tilsier at ressursene er sparsomt fordelt per
hode i befolkningen. Mangelen på psykiatertjenester i forhold
til etterspørsel vil kunne tallfestes av en koordinerende instans,
og vi håper at ordningen kan bidra til at de knappe faglige
ressursene vi representerer kan utnyttes på en smidigere måte
til nytte for pasienter og henvisende fastleger.
Vi ønsker tiltaket velkommen og håper på godt samarbeid
med fastlegene.
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Informasjon fra kurskomiteen
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 allmennlegen? 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.

AKUTTMEDISIN
Blålysdager
Det blir to-dagers emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, 22.-23.3.10, 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 allmennspesialiteten 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 høst 2010.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår
www.legeforeningen.no/rogaland

Kursledere er Jacques Honoré og Olav Thorsen.
For mer informasjon og påmelding:
se www.schizofrenidagene.no

VÅRKURS 2010
Kurs for uke 7-2010 er under planlegging.
Følg med på hjemmesiden:
www.legeforeningen.no/rogaland

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 refundert.

NYE MEDLEMMER TIL
KURSKOMITÉEN SØKES
For å fortsatt kunne lage lokale kurs, søker vi erstattere for avtroppende
medlemmer i kurskomiteen.
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

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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FAGNEMNDEN I ROGALAND TANNLEGEFORENING
ØNSKER Å INVITERE LEGENE TIL KURS

Syd-Vesten

Rogaland Tannlegeforening har engasjert den
kjente foredragsholderen:
Ingvard Wilhelmsen
21 januar 2010, kl. 19-22.00 til å markere
starten på nytt kursår i RTF
Sted: Stavanger Forum

Foredrag: ”Sjef i eget liv. Kort innføring i kognitiv og
Metakognitiv terapi”.
Kurset vil ta for seg:
• Hvordan kan vi stimulere våre pasienter til å ta ansvar
for sine holdninger, følelser og atferd?
• Hvordan kan vi selv best mulig håndtere all verdens
press, stress og omstillinger?
• Foredraget vil eksemplifisere bruk av kognitiv terapi,
hvor man fokuserer mer på hvordan vi forholder oss
til et problem mer enn selve problemet.
CV:
professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet
i Bergen. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv
terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk
som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass
Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene
”Hypokondri og kognitiv terapi” PAX Forlag AS 1997,
”Livet er et usikkert prosjekt” PAX Forlag 2000, ”Sjef i
eget liv – en bok om kognitiv terapi” Hertervig Forlag
2004 og ”Kongen anbefaler – holdninger for folket”
Hertervig Forlag 2006. Medlem av Academy of Cognitive Therapy.

Ingvard Wilhelmsen kan anbefales på det varmeste. Han
er en dyktig, morsom og engasjerende foredragsholder.
Han har vært gjest hos Skavland i 2001 og hos Grosvold
2009, og har skapt debatt og engasjement med sin
interesse for hypokondere og behandling av disse
Matpause kl 20 - 20.30
Påmelding:
På mail til ansvarlig i fagnemden Jone Heggheim: heggheim.jone@lyse.net
Husk navn på antall påmeldte
Kursavgift: kr 700,Betales til RTF´s kontonr 3265.10.11727. Det blir ikke
sendt ut faktura.
Innbetaling MÅ merkes med:
Navn på kursdeltakere og hvilket kurs det gjelder
Påmeldingsfrist 18.01.10
Avmelding etter 18/01/10 belastes fullt ut
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Den kombinerede
Indretning’s venner
Sykepleie- og medisinhistorisk samling
ved Stavanger Museum

Rogaland
kristelige
legeforening
program høsten
2009
Onsdag 28 oktober kl. 20 i Hinnasenteret:
Målfrid og Per Bjørgaas: På oppdrag i Mongolia.
Fredag 11 desember kl 1900 flott julemøte
på ”Himmel og Hav”, Sola:
Sett av datoen, program kommer senere.

Gladmelding til alle DkI’s venner.
Styret for Stavanger Museum har vedtatt at lokalene i Storgaten 15
i sin helhet skal benyttes til en ny medisinhistorisk utstilling

For vel et år siden ble vårt museum pakket
ned og plassert på lager. Nye lokaler like ved
Stavanger Museum skulle så gi plass til utstilling for både DkI og Grafisk Museum.
Fra begge sider har man, sammen med prosjektleder Gunnar Nerheim, prøvd å se det
positive i saken og det har blitt lagt ned
mye tid og omtanke i planlegging av innhold
og romdeling. Et ideutkast ble utarbeidet av
firmaet SixSides. Det viste seg likevel å være
vanskelig å finne plass for to museer med
store temaområder. Begge har mye historisk
materiale og ønsker samtidig å oppdatere
ustillingene med interaktive elementer.
- Tilslutt begynte man å vurdere muligheten for
at ett av musene kunne få være der alene.
Dir.Ove Magnus Bore skriver i sitt notat til styret
at: ”….Gjennom fusjon har Stavanger Museum
påtatt seg ansvaret for denne samlingen (DkI),
inkludert formidling. Kompetansen på de
tema som samlingen representerer, ligger i
første rekke hos venneforeningen. Dermed er
samarbeidet med det frivillige miljøet fundamentalt. For å opprettholde entusiasmen
og viljen til frivillig innsats er det viktig at
samlingen igjen blir gjort tilgjengelig for publikum.” … ” I Storgt. 15 vil det være mulig å
bygge en god medisinhistorisk utstilling i en
kombinasjon av faste installasjoner og skiftende
temautstillinger.”
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St.M. styre vedtok enstemmig den 7.mai at
DkI skal disponere lokalet alene !
Direktøren ble bedt om å komme tilbake med
forslag til prosjektorganisering og kalkyle for
utarbeiding av forprosjekt. Om mulig framleies
lokalet et drøyt år til alt er klart for å starte
arbeidet med DkI’s nye utstilling. Stavanger
Museum har leid lokalet for 5 år med opsjon
for 5 nye år. Leiesummen er 450.000 kr. pr. år
med indeksregulering.
Inntil videre vil Grafisk Museum få være i Sandvika. Der er utstillingen nettopp ryddet og
pusset i anledning en internasjonal årskonferanse 29-30 mai, da de skal være vertskap for
”International working group for the history
of printing and the media”( IADM)
Styret for DkIv, som ble gjenvalgt på årsmøtet 23.3, ser fram til å fortsette planleggingsarbeidet for DkI’s nye utstilling, og avventer nærmere beskjed fra Stavanger Museum.
Det gjenstår også noe registrering av ting vi
pakket ned i fjor. Vi er forespeilet arbeidsplass
på hovedmuseet og regner med å be DkIvmedlemmer om assistanse innen de enkeltes
spesialområder. Fint at det nå vil bli plass til
alt det gamle + mye nytt !
Beste hilsen Styret for
Den kombinerede Indretning’s venner

Hinnasenteret ligger i Hinna kirke og møtetidspunktet er forandret til kl 20 etter ønske
fra deltakere med småbarn hjemme. Alle
medisinerstudenter og leger er velkomne
samt ektefeller/partnere.
Styremedlemmer høsten 2009:
Jakob Havnen, styreleder, tlf 51588343
Marit Gundersby Løvås, kasserer,
tlf 51585295
Per Øgreid, sekretær, tlf 51560976
Svein Arne Hapnes, styremedlem,
tlf 51620146
Rune Slettbakk, styremedlem,
tlf 52974389

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

Tilrettelegger for
elektroniske meldingar

HLR

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

Eit prosjekt i regi av Helse Vest er i ferd med å legge til rette for at fastlegane og kommunale pleie- og omsorgstenester får mulegheit til å utveksla
basismeldingar med alle helseføretak i regionen.

Tekst: Hilde Sander Meling

– No er dei aller fleste fastlegane, det vil sei
nærare 530 legekontor, gått over til å bruke
Norsk Helsenett. For at vi som sjukehus skal
kunne utveksle elektroniske meldingar som
epikriser, henvisninger, rekvisisjonar, laboratoriesvar, pleie- og omsorgsmeldingar og reseptar
med primærhelsesetenesta og omvendt, er vi
avhengig av å ha alle legekontora på Norsk Helsenett, fortel programleiar for Meldingsløftet i
Vest Anne Bjørlykke.
Standardisere
Allereie i dag mottar dei fleste av fastlegane
elektroniske meldingar, og i hovudsak dreier
det seg om epikriser for somatikken, lab- og
røntgensvar.
– Det nasjonale programmet for Meldingsløftet
er i gang for å få disse meldingane betre kvalitetssikra, samtidig som ein vil ha fleire typar
elektroniske meldingar. Programmet har som
oppgåve å få i gong ein gitt mengde meldingstypar på eit teknisk oppsett som tilfredsstiller
sikkerheita for heile Helse Vest.
– I dag er det mange ulike oppsett på legekontora med tanke på versjonar av pasientjournalsystem, meldingshandtering, kommunikasjon
og så vidare. Mykje av jobben vil dreie seg om å
redusere ulikheita og sikre eit standardoppsett
for å få elektroniske meldingar til å gå mellom
samarbeidspartnarar på ein så sikker måte at vi
kan kutte dei parallelle papirprosessane, fortel
Bjørlykke.

Auka effektivitet
Ei felles utbreiing av elektroniske meldingar vil
være eit vesentlig bidrag til at dei ulike helseføretaka innan Helse Vest med auka effektivitet og
kvalitet kan levere sine kjerneoppgåver og imøtekomme forventningar om økt samhandling.
– Målet er at vi i utgangen av 2010 skal ha innført
og kvalitetssikra følgjande meldingar i meldingsløftet:
• Epikriser går elektronisk til legekontor
• Henvisninger og tilbakemelding på henvisninger går elektronisk.
• Labrekvisisjoner og labsvar går elektronisk
• Røntgenrekvisisjoner og røntgensvar går
elektronisk.
• Patologirekvisisjoner og svar går elektronisk.
All informasjonsutveksling vil bli standardisert
i henhold til Nasjonal samhandlingsarkitektur og parallelle papirprosesser skal samtidig
avsluttes.

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
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:
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 kontaktes ved behov for kollegastøtte. De
skriver ikke journaler - tar ikke betalt og
skal gi støtte uansett årsak til behovet for
hjelp. De har likevel en taushetsplikt som
er muligens enda strengere enn den vi
lever med hver dag. De vil kunne bistå
med støttende råd og handling selv om
du har et problem du vet kommer i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje
du bare ønsker å ha en som du kan lufte
dine bekymringer med? Muligens trenger
du råd på grunn av somatiske plager? Der
er en ikke ukjent problemstilling. Vi tar
også imot bekymringsmeldinger av typen
omsorg dersom du vet en god kollega
trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som
eventuelt er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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Bli med på sikker
samhandling
Er ditt legekontor på Norsk Helsenett og ønskjer å kome i gong med papirlause meldingsutvekslingar gjennom sikker samhandling? Då er det på tide å bestille og få installert sertifikat frå
journalleverandøren.

Syd-vesten

Er ditt legekontor på Norsk Helsenett og ønskjer å kome
i gong med papirlause meldingsutvekslingar gjennom
sikker samhandling? Då er det på tide å bestille og få
installert sertifikat frå journalleverandøren.
I slutten av september starta piloten for papirløse meldingar for henvisning og epikrise i Helse Stavanger i
sikker samhandling med utvalgte legekontor. Prosjektet
Meldingsløft som skal legge til rette for elektronisk meldingsutveksling mellom fastlegane og sjukehusa, fortel
at eitt og eitt legekontor blir plukka ut til å starte opp
med papirlause meldingar i tida framover.
– Det krev at legekontoret er på Norsk Helsenett og at
dei har fått installert sertifikat frå journalleverandøren.
Då kan vi ta kontakt for å få på plass vårt verksemdsertifikat på legekontoret sin server, fortel programleiar for
Meldingsløftet i Vest, Anne Bjørlykke.
Bestilling av sertifikat.
Det er ein kostnad knytt til sertifikatet frå journalleverandøren og dette er noko legekontora sjølv må betale.
Bestiller ein både det personlege- og verksemdsertifikatet
samstundes, vil det lønne seg. Sertifikatet som Helse
Stavanger skal installere på serveren, kostar ikkje noko
for legekontora. Verksemdsertifikatet skal nyttas til å sikre
papirlaus samhandling, mens personlege sertifikat nyttas
til legeoppgjær og sjukemeldingar mot NAV.
– Alle legekontor kan bestille sertifikat frå leverandøren
i dag. Leverandørane veit kor langt vi er komen i jobben
og Meldingsløftet har ein avtale med dei om å få lister
over kva legekontor som har installert sertifikat, seier
Anne Bjørlykke.
Det er den som har signaturrett på legekontor som
må bestille.
– Det kan være bestillingstid på nokre veker, så det er
lurt å ta kontakt med journalleverandøren ganske snart
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slik at ein kan kome i gang med papirlause meldingar,
legg Bjørlykke til.
Sandtangen først ut
Piloten som startar opp skal vare i ein periode på tre til
fire veker. Når piloten, som starter på Sandtangen legekontor, er evaluert, kan andre legekontor også begynne
å sende og ta imot papirlause meldingar så snart alle
sertifikat er på plass.
Finn din arbeidsform
– Alle legekontor må sjekke sine rutinar knytta til papirlaus samhandling. Det er viktig å få ein hensiktsmessig
arbeidsflyt når dei papirlause meldingane vert kvardagen, oppfordrar Anne Bjørlykke som legg til at modellen
Trinnvis kanskje har nokre element som kan nyttast når
ein skal sjå på desse arbeidsrutinane.
Av dei 530 legekontora som er i Helse Vest sitt nedslagsfelt,
har nokre få reservert seg for Norsk Helsenett. Etter 15.
september vil desse legekontora berre ta i mot meldingar
på papir. Den 31.desember i år vil Trygd-helsepostkassen
bli stengt for godt, og alle elektroniske meldingar vil gå
over Norsk Helsenett.
– Det regionale Meldingsløftet har vore i kontakt med
og har stor tillit til Norsk Helsenett. Når sertifikata er på
plass er dette ei sikker og god løysing å ta i bruk. Det er
ein føresetnad å være på Norsk Helsenett dersom ein
skal være med på å få og levere elektroniske meldingar.
Det nasjonale målet er at 80 prosent av alle meldingar
som går, skal vera pairlause meldingar innan 2010, fortel
Bjørlykke.

Om MR,
spesialisthenvisingar
og ventetid.

Av Bjarne Bråtveit

Aftenbladet har det nyleg blitt
diskutert om MR blir brukt for
mykje. Som dei fleste slike diskusjonar om bruk av helsetenester blir det lett eit spørsmål
om rett til grundig undersøking,
rett til å få sikker diagnose, og
rett til den beste behandlinga.

Aftenbladet har det nyleg blitt diskutert om MR
blir brukt for mykje. Som dei fleste slike diskusjonar om bruk av helsetenester blir det lett eit
spørsmål om rett til grundig undersøking, rett til
å få sikker diagnose, og rett til den beste behandlinga. Problemstillinga er generell, og kan like
gjerne være om me tar for mange blodprøvar,
henviser for mange til spesialist, tar for mange
angiografiar osv.
Eit nyttig utgangspunkt for diskusjonen er at
uansett kor mykje me utredar våre pasientar vil
me likevel ikkje alltid finne årsaka til symptoma, og av og til vil me likevel oversjå alvorleg
sjukdom. Det som er sikkert er at auka bruk
av MR, og andre spesielistundersøkingar, vil
auke ventetid og køar. Og ventetid og køar er
uansett uheldig, det kjem ikkje fleire pasientar
gjennom behandlingskjeden om ventetida
aukar, og ventetid vil forsinke diagnostikk av
alvorleg sjukdom og skape misnøgde pasientar.
Folk er meir opptatt av ventetid for behandling
som ikkje hastar medisinsk sett, enn at dei får
god behandling ved akutt alvorleg sjukdom.
Ventetid gir og meirarbeid på gunn av fleire
legekontaktar og purringar.
Køar er og med å dreie ressurssbruken dit køane
er lengst, uavhengig av om dette er viktige område
medisinsk sett. Det finst kanskje ”friske pengar”,
men det finst ikkje ”friske legar” og anna helsepersonell som går arbeidsledige og ventar på å gjere
ein innsats. Tvert om er personalmangel ofte eit
større problem enn pengemangel i store og viktige
område i helsetenesta, som psykiatri og eldreomsorg. Når me legar henviser fleire til MR, og
andre undersøkingar, og velmeinande politikarar
aukar kapasiteten der køane er lengst, reduserar

MR – til besvær?
EIVIND VESTBØ, fastlege
Bruk av MR i allmennpraksis er eit kraftig diagnostisk våpen som må
behandlast med varsemd og innsikt. Den diagnostiske krafta (sensitiviteten) er stor. Så stor at bruken drar med seg ei rekke funn som ikkje
er relevante for den kliniske problemstillinga, og heller ikkje til vanleg
oppdagar det uventa, men likevel klinisk relevante. Både rgt. legar
ortopedar og fleire fastlegar har på dette grunnlaget problematisert
vanleg bruk av MR av rygg og kne. På eit meir korrekt fagspråk tyder
dette at MR lett kan:
* gi ei rekke falske positive funn uten klinisk verd
* føra til at mange pasientar blir unødvendig utrygge
* føra med seg mange unødvendige vidare undersøkingar for å avkrefta
falske positive

me samstundes kapasiteten andre stader, utan at
me veit kvar, og kva konsekvensar dette har.
Ideelt sett skulle kapasiteten i dei forskjellige
områda i helsetenesta vore bestemt ut frå medisinske behov og nytteverdi, og ikkje ut frå etterspørsel, og ideelt sett skulle me ikkje henvist fleire
pasientar til MR og andre spesialistundersøkingar
enn det som kan tas unna i løpet av ein månads
tid. Det gjer me med fysioterapihenvisingane ved
legekontoret vårt; når ventetida begynnar å bli
lang, får me oppmoding frå fysioterapeutane om
å stramme inn litt, og omvendt kan me åpne opp
litt når kapasiteten er god. Det sikrar at dei som
har størst behov for behandling kjem til raskt, og
me unngår ventetid som frustrerar pasientane.
Me må ha lov å være uenige i sentrale helsepolitiske prioriteringar, men desse prioriteringane
gir uansett eit betre fagleg grunnlag for styring av
ressurssbruken enn reine markedsmekanismer
og etterspørsel. Eg tenkjer difor at lang ventetid er eit signal om at me bør redusere talet på
henvisingar. Ikkje minst bør me spørje oss om ei
spesialistundersøking vil ha viktige behandlingsmessige konsekvensar, eller om henvisinga er for
å etterkomme pasienten sitt ynskje. Personleg
kunne eg tenkt meg eit sentralt henvisingsmottak
for all spesialisthelseteneste, inkludert private
spesialisthelsetenestar, der alle henvisingane fekk
ei fagleg vurdering av erfarne legar. Henvisingar
der ein ikkje kan forventa nytte av behandling i
spesialitshelseteneser bør returnerast med råd
om oppfølging i primærhelsetenesta. Fornuftig
brukt kunne eit slikt tiltak fjerna ventetid, og sikra
rask behandling i spesialisthelsetenesta for dei
som treng dette.

* gi pasientar inntrykk av at ei rekke plager lar seg visualisera som
ikkje kan dette
* fiksera og halda ved like smerter fordi pasientane trur dei har ein
stadfesta grunn for smertene
* føra med seg ein alternativ kostnad i form av dyrare helsevesen og
lengre ventelister utan å gi helse tilbake.
Korleis skal ein så koma seg utanom dette og nytta ut den diagnostiske
krafta til beste for pasientane?
* ta aldri MR for sikkerhets skyld. Liten à priori risiko kobla med stor
sensitivitet gir massive falske positive resultat.
* tolka alltid MR resultatet i høve til klinikk. Vær skeptisk til funn som
ikkje passar inn. Dei er oftast falske positive.
* tenk på kva resultata skal brukast til. Personleg ville eg ikkje senda
ein klinisk nokså sikker menisk eller prolaps til MR dersom det ikkje
på førehand er klart at pasienten treng operasjon og sjølv vil.
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Referat fra årsmøte i Rogaland Legeforening
11.6.09 kl. 18 - 19 på MS Sandnes, Skagenkaien, Stavanger

Syd-vesten

Etter selve årsmøtet la båten fra kai og tok deltakerne med på en flott båttur i nydelig vær.
1

Valg av møteleder
Leder Ivar Halvorsen ble valgt som møteleder

10 Valg
Antall fremmøtte på årsmøtet: 42

2

Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent.

Resultat av valget for Rogaland legeforening for perioden
2009-2011:

3

Årsmelding for Rogaland legeforening 2008
Årsmeldingen ble godkjent.

4

Regnskap 2008
Regnskapet ble godkjent.

5

Budsjett 2010
Budsjettet ble godkjent.

Ivar Halvorsen, leder, allmennlege/samfunnsmedisiner,
Stavanger, ble gjenvalgt som leder.
Bjarne Bråtveit, kommuneoverlege, Suldal, og Knut
Vassbø, kommuneoverlege, Bjerkreim, ble valgt til styremedlemmer (25 og 23 stemmer).
Åshild Soltvedt, ass. Lege, med.avd. SUS, ble valgt til 1.
vara (15 stemmer)
Kent Arne Jamtøy, ass. Lege, ØNH avd., Haugesund, ble
valgt til 2. vara (6 stemmer).

6

Kurskomitéen årsmelding 2008
Knut Arve Omdal ble valgt som medlem til kurskomitéen. Årsmelding ble godkjent.

7

HLR Årsmelding
Ivar Halvorsen redegjorde for Terje Vevatne’s arbeid
med HLR.

Det var 37 stemmegivere, 3 av valglappene ble forkastet.
Resultat av valget for valgkomitéen:

8

Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap.
Jannicke Berland redegjorde kort for tildelingen fra
fondet, jfr årsmeldingen.

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

9

Rogaland legeforenings fond for primærmedisin
årsmelding og regnskap
Ingen fra fondet var tilstede. Det har ikke blitt utdelt
midler i 2008.

Ivar Halvorsen
leder
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Heidunn S. Nordtveit
referent

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 fint om du
forteller om ditt bidrag; hvor det er tatt
osv.

Susanne og Knut Arve Omdal.

Kari Sinnes og Linda Hatleskog.

Fotograf til forsidebildet denne gang er
Ingeborg Ask Torvik, fastlege i Stavanger.
Det er tatt langt sør i Syd-Vestens nedslagsfelt, på Moi, i august 2009. Under den
årlige aurefestivalen står ”halve bygda”
på den fine, gamle brua midt i sentrum
for å se på ”andesleppet”: Ca 2000 gule
badeender ble sluppet ut i fossen ovenfor
brua, og så var det store premier å vinne
for de som hadde kjøpt lodd med nummer
på de endene som kom først i mål! Herlig
underholdning for store og små!

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

Kåre Øygarden og leder av regionsutvalget Sigrun Solberg.
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Legevaktavtale

Syd-Vesten

Etter nesten et år ved forhandlingsbordet har
Rogaland legeforening og Stavanger kommune
nå kommet frem til en avtale som regulerer
vesentlige deler av driften av Stavanger legevakt.
RLF sin forhandlingsgruppe bestod av
Ivar Halvorsen (leder),
Anne Britt Seim (repr Sola) og undertegnede.

Etter nesten et år ved forhandlingsbordet har Rogaland
legeforening og Stavanger kommune nå kommet frem
til en avtale som regulerer vesentlige deler av driften av
Stavanger legevakt. RLF sin forhandlingsgruppe bestod
av Ivar Halvorsen (leder), Anne Britt Seim (repr Sola)
og undertegnede.
Bakgrunnen for forhandlingene var et resultat av lang
tids nedprioritering av vilkår og arbeidsforhold på
legevakt både lokalt og nasjonalt. Avtalen er et tillegg til
særavtalen mellom KS og Legeforeningen (SFS2305) og
er definert som en prøveordning på ubestemt tid.
Målet er et det skal bli lettere for fastleger å stå i legevakt
over tid, noe som igjen vil gi en god kvalitet på legevaktstjenesten. Vårt primære mål har vært å komme frem
til en mindre belastning på natt, noe vi tror har vært en
viktig årsak bak flykten vi har sett fra legevakten de siste
årene både her i Stavanger og i resten av landet. Dette,
kombinert med en bedre praksiskompensasjon etter
nattevakt og betalt samhandlingstrening og driftsmøter,
vil være et betydelig organisatorisk og kvalitetsmessig
løft for legevakten.
Hovedpunktene i avtalen er som følger:
• Man skal søke å lyse ut alt nattarbeid i faste stillinger.
• Leger som stenger praksisen dagen etter nattevakt
får 2700,- i praksiskompensasjon. (Mot ca 700 p.t)
• Bakvakter som må komme inn får samme kompensasjon for å stenge praksisen 4 timer eller mer neste
dag (man tar altså hensyn til at det vil være vanskelig
å kansellere alle pasienter dersom man kalles inn til
nattevakt) Man må ta fri senest fra klokken 12.00
• Det skal opprettes et fagråd av leger fra de tre samarbeidskommunene som skal ha jevnlige møter mtp
å løse faglige problemstillinger rundt legevakten.
• Det skal avholdes driftsmøter der alle deltagende
leger skal møte.
• Det skal avholdes tverrfaglig samhandlingstrening.
(F.eks Lege/ambulanse/sykepleiere)
• Møtene skal honoreres tilsvarende takst 14 på dagtid
og 0,5 * takst 14 på kveldstid for leger i privat praksis.
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Jan Robert
Johannessen
Tillitsvalgt
Stavanger kommune/
Rogaland legeforening

Det er ikke regulert hvor ofte disse skal avholdes.
Økonomien vil avgjøre dette, men det er et viktig
prinsipp at kommunen betaler for tid som medgår
til møter og kvalitetsarbeid.
• Leger som er alene på vakt får forhøyet timelønn på
natt for å kompensere for høyt trykk på natten.
• Legevakten skal bemannes med to leger natt til lørdag
og søndag samt de helligdagene som normalt er
travle. På sikt skal det være to leger på natten alle
dager for bedre dekning i forhold til samtidighetskonflikter.
• Leger skal kunne avtjene ferie og ikke måtte jobbe
inn vakter i forkant /etterkant på sommeren slik det
har vært vanlig i alle år. Legevakten vil få jobben med
å få ”ferievaktene” besatt. Legen som skal ha ferie
skal ikke måtte tenke på dette.
Status for nattevaktstillingene er at det er kommet
mange kvalifiserte søknader og 5 leger får i disse dager
tilbud om stillinger som dekker to 100% stillinger !
Avtalen gjør det lettere for næringsdrivende leger å
stenge kontoret dagen etter nattevakt uten direkte
økonomisk tap. Den motiverer legevakten til å finne
faste leger til nattevaktstillingene siden det er en god
del penger å spare på å ikke måtte betale ut praksiskompensasjon til næringsdrivende leger. Når legevakten må
bruke penger på organisasjonsarbeid og samhandling/
faglig utvikling vil det stimulere til å forsøke å bygge opp
en stabil kjerne og satse på disse. Vi har fått igjennom
et viktig prinsipp om at legers deltagelse i møter og
trening er arbeidstid og ikke hobby /kurs.
Stavanger kommune skal ha ros for å ha sett problemstillingene og være villig til å gjøre noe med det.
De siste 2-3 årene er det fremforhandlet flere ”prøveordninger” her i Rogaland. Vi håper og tror dette skal
være med å drive frem endringer, også på nasjonalt plan
ved at både KS og Legeforeningen sentralt får signaler
om at tiden er moden for bevegelse rundt organisering
og drift av legevakt.

På vent
(Fritt etter Beckett)
Av Pernille Nylehn.
Sede du her?
Ja. Eg venta.
Ke du venta på då?
På influensaen.
Infulensen?
Nei, influensaen.
E det någen eg kjenna?
Ka??
Han, Influnsen. E det någen eg kjenna?
Ikkje Influnsen, ditt toskatre. Influensaen! Flonså!
Åååå, flonså ja. Kaffår sa du kje det med ein gong?
(....)
Men he me kje flonså kvart år?
Jo, men de e kje någen vanlige flonså detta.
Koss då?
De e svinaflonså.
Au!
Ja. Han e meste så spanskesjugå.
Svenskjesjugå?
Nei, spanskesjugå! Den dei hadde itte fyssta krigen.
Seie du det.
Ja. Og det va fele greier. Dei daua visst adle mann.
Alt dei drege med seg, desse svenskjane.
Ja.
(...)
He du venta lenge?
Jaaaa.
Ka ti kjeme an?
Vett kje.
Koss vett du at han kjeme då?
Dei seie det.
Kin?
Dei derinne i Oslo. Stoltenberg og dei.
Å.
(...)
Du?
Ja?
Ke ska du gjer då, når an kjeme?
Vett kje.
(...)
Men du?
Ja, ka e det no?
Kaffor venta me då?
Så an ikkje ska komma uventa.
Å ja.
Ja.
(...)
Ka seie Stoltenberg me ska gjer når han deranne Influssen kjeme?
Han seie me ska vera heilt trygge.
Så han meina at an ikkje e farlige, han då?
Jooo. Men han he kjypt ein heile hau med vaksina te oss.
Vaskina?
Nei, vaksina.
Ka det e for någe?
Det e sånn at ei sjugesyster stikke deg me ei sprøyta, og så bler du kje sjuge.
Eg liga kje sprøyter.
Men liga du å daua då?
Neeei.

(...)
Men du?
JA?
Grisane, ska dei ha vaks ...?
Nei, e du galen! Vaksinen, den e for folk.
Men ka viss grisane bler sjuge og daua då?
Ja, ka då?
Neeei, det bler jo kje så greit for grisabøndene.
Pføy! Dei får så møje subsidier.
Sub... ke de e for någe?
Pengar.
Frå kin då?
Stoltenberg og dei.
Å.
(...)
Men du?
Det va då voldigt så du prata i dag!
Kjeme an med toget, han der Infulsen?
Men kjera deg då, det e jo kje eit menesje, det e ein sjugdom!
Å ja, det hadde eg gløymt.
(...)
Men du?
Ja!
Kor lenge ska me venta?
Koss sko eg veda det?
Men någen må jo veda det?
Dei sa dei visste at an kom snart, men no seie dei at an e litt forsinka.
Kin så seie det?
Dei der inne i Oslo.
Stoltenberg?
Ja.
(...)
Men du?
Ja?
Det e mørkt no.
Ja.
Eg vil him.
Nei. Me må venta.
(...)
Men me konne gå him, og så komma tebage i mårå og venta mer?
Men tenk om han kjeme mens me e hima?
Då kjeme han sikkert atte i mårå.
Trur du det?
Ja.
Eg vett kje eg.
(...)
Eg går no.
Eg sede her. Venta litt te.
Ja.
NR. 3 • ÅRG. 15. 2009 SYD-VESTEN 15

U N I V E R S I T E T S L E G E N
J u n i 2 0 0 9

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Dette blir skrive få veker før vi skal få ei stortingsmelding om den såkalla Samhandlingsreforma.
Frå å vere ei reform først og fremst mynta på
sjukehusa, kan vi no forvente oss eit reformforslag knytta til kommunane, der mellom anna
fastlegane blir i sterkare fokus enn først
antatt.
Det er all grunn til å tru at her kjem
forslag som angår fastlegane sine
daglege oppgåver, ansvar og organisering. Kanskje også tiltak som vil påverke

Steinar Hunskår

økonomien vår. Vi vil truleg også finne omtalar
av praksiskvardagen vår, kva vi driv med og kva
vi kan oppnå, som vi ikkje kjenner oss heilt igjen
i. Vi får heilt sikkert debatt om prioriteringar av
tidsbruken vår!
Eg trur det var viktig å få ein debatt om
fastlegeordninga no. Det gir fokus og auka
interesse og potensiale for fornying og
utvikling.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Nye allmenn-praktikerstipend til Bergen
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har avholdt møte og
fordelt nye stipendmidler. Våre stipendsøknader fra UiB
fikk støtte med tilsammen 7 av de 25 månedene som ble
tildelt.
Kjell Horpestad fikk 2 mnd til prosjektet ”Rehabilitering i
utlandet – en oversikt over hva som finnes av behandling
generelt, og detaljert gjennomgang av den rehabilitering
som drives ved Dødehavsklinikken”. Han er fastlege i Klepp
i Rogaland.
Kristina Iden fikk 3 mnd til prosjektet ”Antidepressiva i
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sykehjem – analyse av kliniske beslutninger”. Hun arbeider
som sykehjemslege i Stavanger.
Satya P Sharma fikk 2 mnd til prosjektet ”Outcome in
shoulder capsulitis (frozen shoulder)”. Han er fastlege i
Bergen.
Går du i tanker om et prosjekt der allmennpraktiker-stipend
kan være en start? Ta kontakt med oss ved SAM!

Ny bok: Skapar vården ohälsa?
Allmänmedicinska relektioner

Ny bok:
Læring av feil og klagesaker

I en ny nordisk debattbok har Kirsti Malterud og Eivind Meland fra
Bergensmiljøet vært med. Malterud er medforfatter på et kapittel
om kvinners erfaring med måling av beintetthet og Meland på et
kapittel om vitenskap og kunnskapssyn. Boken har blitt til som en
del av arbeidet i Nordic Risk Group som ble etablert etter Nordisk
kongress i allmennmedisin i Trondheim.

Rapport fra Helsetilsynet 7/2009: Svein Zander Bratland og Sverre
Lundevall (red.): Læring av feil og klagesaker. 2009, ISSN: 15034798 (elektronisk utgave).

Fra den svenske omtalen: ”Alla medicinska åtgärder kan medföra
oönskade effekter. Undersökning och behandling av friska i förebyggande syfte är inget undantag. I boken omtalas risktänkande,
resurs-tänkande, medikalisering och kommersialisering och om
betydelsen av dessa fenomen för läkare, individer och samhälle.
Referanse: Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska relektioner.
John Brodersen, Brigitta Hovelius, Lotte Hvas (red.). 2009, ISBN
9789144052557, Studentlitteratur.

Ny doktorgrad:
Signe Karen Dørheim
Signe Karen Dørheim disputerte tirsdag 17. mars 2009 for PhDgraden med avhandlingen ”Depression and sleep in the postnatal
period. A study in Nepal and Norway.” Dørheim har jobbet som
allmennlege i Balestrand (1995-1999) og i Nepal (2000-2003). Siden
2005 har hun vært stipendiat ved Seksjon for allmennmedisin, lønnet
av midler fra Helse Vest, med førsteamanuensis Gunnar Bondevik
som hovedveileder. Hun arbeider nå ved Sandnes DPS.

Denne boka har som målsetting å gi mulighet for å lære av feil,
og utgis av Helsetilsynet i samarbeid med Legeforeningen. Det
er lagt særlig vekt på eksempler i form av hendelser hentet fra
klager behandlet av tilsyn og Norsk pasientskadeerstatning. Den
teoretiske delen gir kunnskap om feil i medisinsk virksomhet,
klagebehandling, legers reaksjoner på klager og hvordan klager
best kan håndteres.
Det har de senere årene vært satt fokus på feil og leger uten norsk
opprinnelse. Dette er omtalt i boka sammen med en gjennomgang
av hvordan allmennlegevirksomhet kan organiseres for å unngå
feil. Redaktørene ønsker at boka skal gi grunnlag for diskusjoner
blant allmennleger under spesialisering og i smågrupper. Slike
kollegabaserte prosesser har læringspotensialet vist seg å være
størst.
Fra Bergensmiljøet har Gunnar Bondevik, Steinar Hunskår og
Kirsti Malterud vært medforfattere. Svein Z Bratland er også
tilknyttet miljøet gjennom Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Målet med studien var å undersøke forekomst og risiko for depresjon etter fødselen i Nepal og i Norge. I Norge ble også søvn etter
fødselen studert ved spørreskjema og søvnregistreringer. I alt deltok
426 nepalske og 2830 norske kvinner i studien. I Nepal var det en
lavere forekomst av depressive plager (5%) enn tidligere rapportert
fra landet (12%), mens i Norge var forekomsten høyere (16,5%) enn
tidligere (9-10%). Både i Nepal og Norge var depresjon relatert til et
dårlig forhold til partneren, til tidligere depresjon, depresjon under
svangerskapet og stressende livshendelser det siste året. Dårlig søvn
var også relatert til depresjon i begge land.
Nær 60% av de norske kvinnene rapporterte moderate til alvorlige
søvnproblemer. Kvinner med tidligere søvnproblemer, førstegangsfødende og kvinner som kombinerte amming med flaskemelk
hadde også dårligere søvn. Mødre med barn som sov på eget rom
rapporterte om bedre søvn.
Disputasen er den første fra Seksjon for allmennmedisin som har
foregått i Stavanger.
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
For få veker sidan kom Legeforeningen med statusrapporten ”TILLIT – TRYGGHET – TILGJENGELIGHET:
Styrking av allmennmedisin og fastlegeordning frem
mot år 2020”. Dette er eit viktig dokument for faget
vårt, det fortener ein stor lesarkrins blant alle legegrupper, men må karakteriserast som obligatorisk
pensum for alle allmennpraktikarar.
I dokumentet slår legeforeninga eit slag
for styrking og utvikling av allmennmedisinen og fastlegeordninga. At det kom
samstundes med Stortingsmeldinga om
Samhandlingsreformen er inga ulempe.
Der Stortingsmeldinga har meir overordna
prinsipp og vurderingar, har rapporten eit

Steinar Hunskår

vell av konkrete forslag og mål for verksemda i norsk
allmennpraksis.
Gjennomgangsmelodien er auka kvalitet og kva som
skal til for å oppnå det. Gjennom betre utdanning,
ekstern og intern kvalitetskontroll, forsking og betre
tilgjenge for mange pasientgrupper, skal kvaliteten
på allmennlegen si kliniske og koordinerande
rolle styrkast. Allmennpraksis skal som før vere
eit lågterskeltilbod for alle, og alle som treng det
bør få eit tilbod ved fastlegekontoret samme dag.
Pasientgrupper som ikkje så lett kan komme til
kontoret, må nåast gjennom sjukebesøk eller
annan oppsøkande verksemd.
Les og diskuter!

steinar.hunskar@isf.uib.no

Praksislærarprisen til Olav R Furnes
Universitetet i Bergen deler kvart år ut ein praksislærarpris
til ein allmennlege som har utmerka seg spesielt positivt
som lærar i allmennmedisin for medisinske studentar.
Kandidaten blir valgt ut på grunnlag av den skriftlege evalueringa studentane gir etter å ha vore utplassert ein månad i
allmennpraksis. Prisen dette året gjekk til kommunelegen i
Gaular, Olav Reidar Furnes. Furnes er frå Gaular. Han kom
dit som distriktslege i 1983, og driv no gard i tillegg til å vere
kommunelege og fastlege. Han har også vore distriktslege,
rådgivande trygdelege og medlem av kontrollkommisjonen
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ved psykiatrisk klinikk SSSF. Han er kjent som ein aktiv og
samfunnsengasjert kollega, og i følge studentanes tilbakemelding spesielt flink til til å få pasientane til å kjenne seg
vel ivaretatt under konsultasjonen.
Olav R Furnes er gift og har seks barn, derav fleire legar. Han
driv med storfe på garden sin heime i Gaular. Og dersom
tida strekk til, likar han å lese tysk gramatikk, det språket
han måtte lære seg då han starta som medisinarstudent
iWien

Nytilsette ved Seksjon for allmennmedisin
Det har siste året vore utlyst fleire faste vitskaplege stillingar ved Seksjon for allmennmedisin. Følgjande personar
er tilsett og har starta i stillingane sine som førsteamanuensar:
- Esperenza Diaz, 50% stilling
- Stefan Hjørleifsson, 40% stilling
- Thomas Mildestvedt, 20% stilling
I tillegg har førsteamanuensis Sturla Gjesdal fått auka
stillinga si frå 50 til 100%.

Fra Fritt Ord til Filosofisk poliklinikk
Fritt Ord utlyste i 2009 tilskudd à kr 50 000 til åpne møter
om verdi- og samfunnsspørsmål aktualisert av finanskrisen. Fritt Ord mottok 22 søknader, og av de 15 utvalgte
prosjekter var Filosofisk poliklinikk, som i samarbeid med
Bergen offentlige bibliotek skal arrangere ”Samtalemøter
om velferdsstat og helsevesen” i løpet av høsten.

Allmennmedisinsk –
universitetsmøte til Bergen

Kirsti Malterud 60 år
Kirsti Malterud rundet 60 år den 29. august 2009. Hun er nå forsker
ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen og fastlege ved
Fjellsiden legesenter. Hun kan se tilbake på et innholdsrikt liv
både som privatperson, fagperson og som samfunnsengasjert
menneske.Hun startet sin allmennmedisinske kliniske og forskningsmessige karriere i Oslo, og kom til Bergen i 1987 til kombistilling som førsteamanuensis ved Seksjon for allmennmedisin
og kommunelege ved Ulriksdal legesenter. Hun disputerte i 1990
på en avhandling om allmennpraktikerens møte med kvinnelige
pasienter. I 1992 ble hun den første kvinne med professorat i allmennmedisin, en stilling hun hadde i varierende stillingsbrøker
inntil hun sluttet ved UiB i 2007.
Malterud har publisert over 200 vitenskapelige artikler, de viktigste med bruk av kvalitative forskningsmetoder, og hun har
publisert i de mest prestisjetunge internasjonale tidsskrifter. I
tillegg har skrevet eller vært medforfatter av en rekke bøker. Hun
har særlig interessert seg for sårbare pasientgrupper, de som har
liten medisinsk prestisje, slik som pasienter med fibromyalgi,
kronisk utmattelsessyndrom og voldsutsatte kvinner.
Gjennom de 20 år ved Seksjon for allmennmedisin og senere som
en del av det større allmennmedisinske fagmiljøet i Bergen, har
Kirsti Malterud hatt stor betydning for oppbyggingen av allmennmedisinsk undervisning og forskning i Bergen og for rekruttering
av forskere til allmennmedisinske prosjekter. Ikke minst har hun
lagt vekt på å gi kvinnelige leger god innføring og oppfølging i
mange prosjekter, og hun har således bidratt til praktisk likestillingsarbeid av stor verdi.
Alle kolleger ved Seksjonen gratulerer med dagen!

De fire allmennmedisinske universitetsmiljøene møtes
hvert år om høsten for å drøfte felles utfordringer og problemstillinger innen undervisning og forskning. Møtes
holdes i oktober år i Bergen med Seksjon for allmennmedisin som vertskap. I tillegg til de fire instituttmiljøene
deltar også Allmennlegeforeningen og Norsk forening for
allmennmedisin.
På programmet i år står naturlig nok Samhandlingsreformen, sammen med problemstillinger knyttet til finansiering av og rekruttering til allmennmedisinsk forskning,
samt planlegging av Nordisk kongress i allmennmedisin
i Tromsø i 2011.
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