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Syd-Vesten

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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Samhandlingsreformen og
utfordringer til legene
Det er mye å si om Bjarne Håkon Hansens politiske arv. Jeg skal her begrense
meg til to ting. En ny oppgave og et varsel, om mer styring.
Varselet om styring gjelder fastlegene. Som i dag ”hverken styrings- eller systemmessig (er) godt nok koblet på de ansvarsposisjonene som bæres av kommuner og
foretak”. ”Kommunene må inneha et proaktivt lederskap overfor fastlegene”.
Det er etter min mening god grunn for fastlegene til selv å være proaktive. Styring
kan være så mangt. Fastleger trives best i frihet, og skal den bevares så må den
praktiseres under ansvar.
Forutsetningene for en noenlunde fri fastlegeordning er gode. Vi har nemlig slett
ikke verst system for samhandling mellom kommunen og legene, på papiret. I
hver kommune skal det være et lokalt samarbeidsutvalg, LSU, og et obligatorisk
allmøte, ALU. Ideelt sett kan man drive godt utviklingsarbeid etter moderne
ledelsesprinsipper ut fra disse strukturene. Det krever imidlertid engasjement
og oppslutning fra legene.
Følg meg på et tankeeksperiment, rundt en ny oppgave:
Tiden ser ut til å være inne til å ta noen nye og kraftige tak i forebygging, med
utgangspunkt i helsetjenesten. Samfunnsmedisinerne pleier å si at 90 prosent
av all forebygging må foregå utenfor helsetjenesten. Stortingsmelding nr 47
(Samhandlingsreformen) sier at vi ikke er gode nok når det gjelder de siste 10
prosentene, som i stor grad angår legene. Vi er i det minste de mest sentrale premissleverandørene. Vi – leger i og utenfor sykehus – vet at vi ikke er gode nok til å ta
fatt i pasientene med nyoppstått type 2 – diabetes. De får individuell behandling
og råd så det holder, men mange kommer ikke så langt at de får vekten ned og
formen opp. Vi vet det, men klarer ikke å gjøre noe med det, vi heller.
Her er vi på avgåtte BHH sitt hovedinteresseområde. Pengene kommer til å sitte
løst. De første forebyggingsmillionene triller allerede inn i kommunekassene.
Hva gjør vi?
Vi kan melde saken opp til Samarbeidsutvalget (LSU), og drøfte oss fram til
gode, effektive modeller for en målrettet forebyggingsinnsats. Vi må selv klekke
ut hvordan legene helst kan og vil delta, og så få tiltakene finansiert. Ved å bruke
ledelsesstrukturen som finnes, viser vi kommunene at den fungerer. Utopisk? To
fastleger i Stavanger er ferdige med runde nummer en med gruppetrening for
diabetikere, og er klare for et større løft. Finansiering: normaltariffens mulighet for
gruppebehandling. Kanskje bør kommunen koble på en ernæringsfysiolog?
Ivar Halvorsen

5
Noen som kunne tenke seg å være
turnuslege for en uke
7
Ny doktorgrad - Vi gratulerer
8
Informasjon fra kurskomiteen
9
Nissy
12
En halvtime daglig gjør livet behaglig!
16
Førerkort og helsekrav
19
Demens og bruk av tvang
20
SUS - Et Universitetssykehus som befester
sin posisjon
22
Universitetslegen (oktober)
26
Berlin på Sykkel
27
Styret i Rogaland Legeforening 2009 - 2011
28
Universitetslegen (november)
Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.
Adresse:
Rogaland legeforening
Postboks 3049, 4095 Stavanger
Tlf. 928 57 712
Leder: Ivar Halvorsen, Køhler legesenter
Kurskomitè:
Leder: Oddny Bilstad
Riska legesenter
Forsidefoto: Berlin, Nytt styre, klare med hakke og
oppbrettede ermer. Fotografert av Ivar Halvorsen
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
NR. 4 • ÅRG. 15. 2009 SYD-VESTEN 3

SUS – et universitetssykehus
som befester sin posisjon
Den 16. november var det 5 år siden styret i Helse
Stavanger vedtok å skifte navn fra Sentralsjukehuset i
Rogaland til Stavanger Universitetssjukehus.
Navneskiftet var en konsekvens av utviklingen av forskningen ved sykehuset som på det tidspunktetfaktisk
hadde mer forskning enn Akershus Universitetssykehus
og Aker Universitetssykehus til sammen,
Av Stein Tore Nilsen

Grunnlaget for satsningen på forskningen kom ved helseforetaksreformen hvor tidligere universitetssykehusmidler
ikke automatisk gikk inn i kassen til eierne (fylkeskommunene) men ble øremerket til forskning. Siden reformen har
det regionale samarbeidsorganet mellom helseforetakene
og universitetene årlig delt ut > 100 millioner til forskning.
Disse midlene og ikke minst interne midler i budsjettet til
SUS som årlig har øket med flere millioner, har vært med
på å befeste forskningen ved sykehuset.
Utviklingen ved SUS har vært gledelig. I 2009 vil 11 medarbeidere disputere for doktorgraden, samtidig som vi har >
100 artikler i peer review tidsskrift. Dette er en forsknings”produksjon” som plasserer oss trygt blant universitetssykehusene. Ikke bare er publiseringen god, men vi merker
også en gledelig og økende interesse for forskning blant
flere av yrkesgruppene ved sykehuset.
Den 1/7 i år trådde ny lov om helseforskning i kraft. Den
påla sykehusene å ha en forsknings¬ansvarlig og et internkontrollsystem for forskning. Det tar tid å bygge opp et
godt system hvor en har oversikt over forskningen og at
nødvendige tillatelser er tilstede samtidig som en må gjøre
verifikasjoner på utvalgte prosjekter. Å få disse oppgaver
på toppen av en travel hverdag som fagdirektør hvor
driftoppgaver tok mer og mer plass, gjorde at jeg tenkte
igjennom situasjonen. Først alene og siden sammen med
administrerende direktør. Konklusjonen var uunngåelig
– forskningen kunne ikke bli en salderingspost hos en
fagdirektør i en tidsklemme og den naturlige konklusjonen
var at SUS trengte en egen forskningsdirektør, som kun
hadde ansvaret for forskning.
For SUS betyr en forskningsdirektør at en person har
ansvaret for forskningen på administrerende direktørs
vegne og kan tilse at denne hovedoppgaven ivaretas på
en god måte hvor utviklingen går i trå med strategier og
målsetning. For meg personlig gir stillingen en mulighet
til å konsentrere meg om en oppgave som jeg mener er
særdeles viktig for videreutviklingen av sykehuset slik at
vi på vitenskapelig grunnlag kan gi behandling i fremste
rekke til våre pasienter.
Til nå har vi som mange andre dyrket få og gode forskningsmiljø, – satsingsområdene. Dette har vært vellykket,
men tiden er nå kommet til også å prioritere bredden i
forskningen ved SUS samtidig som vi lager nettverk lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Dette er en utvikling som
kommer og som vi må og skal være med på for å befeste
vår posisjon som en anerkjent forskningsinstitusjon.
Den grunnmuren vi har i dag gir oss gode muligheter og det
vi ser i ”pipeline” av prosjekter er lovende. Dette er viktig
for at sykehuset skal være et virkelig universitetssykehus og
ikke bare et begrep som brukes i festtaler. Det er de mange
som gjør den gode forskning i alle prosjektene som er den
viktigste suksessfaktoren – det er all grunn til å tro at vi vil
befeste vår posisjon ytterligere i fremtiden.

Stein Tore Nilsen, forskningsdirektør SUS (fra 1,1,2010). (Foto: Tove Elin Berg)
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Noen som kunne tenke seg å være
turnuslege for en uke?
Livet er deilig.
Lykkelig som turnuslege

Livet er deilig. Lykkelig som turnuslege i distrikt!
Det er mandag og jeg er i ferd med å avslutte
dagens arbeidsoppgaver. Mannen min har
hentet guttungen vår på 14 måneder i barnehagen og jeg kan ta meg god tid til å avslutte
dagens arbeid og forberede meg på ettermiddagen som venter meg hjemme. Jeg er selvfølgelig av det oppofrende legeslaget, og har full
forståelse for at mannen min vil på kurs i en
uke. Han er jo også lege, under spesialisering
nå, og jeg kysser han av gårde for en ukes kurs
i hovedstaden. Jeg skal jo styre skipet hjemme,
ikke noe problem, jeg er jo supermamma, karrierekvinnen som alltid beholder roen og besinnelsen overfor sønnen min!
Ettermiddagen er lang, guttungen sutrer, han er
trøtt. Jeg lar han ikke sovne før klokken er godt
passert sju på kvelden. Nå skal jeg ha kvalitetstid
for meg selv. Stor kopp te på bordet, stearinlys
og nyeste utgaven av Tidsskriftet. Vræl! Det
er guttungen som er våken. Herre fred, han
har jo bare sovet i tre kvarter! Jeg lister meg
opp; bysser, synger, gynger, traller og laller.
Han får pupp, han får kos, han står på hodet,
han står på hodet mitt!! Hjelp, jeg er på vei til
å miste kontrollen. Jeg snakker til han med
streng stemme; ”Elias, det er natten nå, alle små
barn skal sove, du også!” Det går til sammen to
timer. Endelig sover han. Jeg kaster ut den kalde
teen med melkesnerk i, blåser ut stearinlys og
ser lengselsfullt på Tidsskriftet. Jeg tenker jeg

får ta det i morgen, jeg har jo tross alt en hel
uke på meg!
Dag to og tre forløper seg nokså likt. Guttungen
våkner før seks, vi har ”herlig morgenkos” før
jeg kaster han i bilsetet og kjører av gårde til
barnehagen. Ungen skriker, han vil være med
mamma. Jeg er allerede for sent ute. Pasientene
venter. Jeg tar på meg legefrakken og jobber i
et forrykende tempo. Her er det ikke rom for
”tea breaks”. Tanken på ”tvangsplassering” av
ungen min i barnehagen vokser seg til en stor
vond klump i magen. Den siste pasienten for
dagen dumper inn på kontoret. Du vil ha sykemelding sa du? Ja, vondt i ryggen var det ikke
det? -Jaha, klarer ikke utføre noe arbeid i det
hele tatt. Men du kom jo syklende hit!?! Ok, jeg
orker ikke krangle i dag heller. To uker, gå hjem
og hvil deg!
Jeg lover meg selv at jeg er en omsorgsfull turnuslege. Lovordet fra studietiden ”do no harm”
er alltid gjeldende.
Om kvelden ryker alle planer om alenetid. Igjen.
Han vil ikke sove og hyler. Vi legger oss sammen
i mamma og pappa sin seng. Helt okei det. Han
er våken fra 01.00 til 03.30 begge netter. Jeg
ser stjerner om morgenen. Det fine er jo at de
forteller at han hver dag sover som en drøm i
barnehagen!!

stop sutring fra jeg henter han i barnehagen
til han endelig sover for natten. Jeg er helt
utslitt. Våkner påfølgende dag og har dårlig
tid. Elias, vi dropper frokost i dag, du får spise
i barnehagen! Supermammaen i meg får enda
en mindre stjerne. Det er kaldt og mørkt ute, jeg
er fra østlandet og kjenner jeg savner snøen til
å lyse opp. Å nei. Jeg står bare med store øyne
og ser på venstre framdekk. Det er punktert.
Supermamma finner alltid en løsning. Opp i
vogna, heldigvis er der en brødskalk han kan
gnage på, stakkars, han har jo ikke fått frokost
enda. Buss til barnehagen. Buss til jobb. Buss
fra jobb til barnehagen og hjem igjen. Jeg lager
fiskeboller til middag uten poteter og gulrøtter
(vi har ikke tid til å vente på at de blir kokt!) Jeg
er bleik, uten sminke, heller ikke hatt tid til å
dusje denne uken. I morgen kommer pappa,
Elias! Et stort smil møter meg. Litt grønn snørr
under nesen og rester av middagen på begge
kinn. Han er verdens største sjarmtroll!
Vi legger oss for natten, sammen. Han sovner
som en liten engel ved siden av meg. Jeg stryker
de deilige små hendene. Nye pasienter, sykemeldinger og andre spennende utfordringer
venter på meg neste morgen! Jeg hviler hodet på
puta, verdens største takknemmelighet kommer
over meg. Jeg er supermamma og karrierekvinne, er jeg ikke!?!
Av Camilla Stadheim

Dag fire er rent sagt et helvete. Det er non
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Ny doktorgrad - Vi gratulerer!

HLR

HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger
STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING

Cand. Med. Corinna Vossius
disputerte 13.11.2009 for graden PhD
ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Hva er så dyrt ved
Parkinsons sykdom?
Cand. Med. Corinna Vossius disputerte
13.11.2009 for graden PhD ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen:
Economic aspects of Parkinson’s disease
Avhandlingen undersøker hvilke faktorer som
er spesielt kostnadsdrivende ved Parkinsons
sykdom. Resultatene av våre undersøkelser viser
at det er pleiebehovet i form av sykehjemsopphold som utgjør største parten av kostnadene
ved denne sykdommen. Tiltak, som fører til
at pasientene kan bo i eget hjem i stedet for å
flytte på sykehjem, vil derfor ha en betydelig
økonomisk gevinst.
Parkinsons sykdom er kjennetegnet ved skjelvinger, langsomme bevegelser, stivhet og holdningsendringer. Sykdommen kan hittil ikke
helbredes. Behandlingen retter seg derfor mot
symptomene. Sykdommen utvikler seg langsomt over mange år og mange pasienter vil etter
hvert trenge hjelp med de daglige gjøremål.
Avhandlingen undersøker medikamentbruket
i Norge og Tyskland og dessuten kostnadseffektiviteten av behandlingen hos nydiagnostiserte pasienter. Videre evaluerer den ressursbruk
for opphold på sykehjem og innleggelser på
sykehus sammenlignet med i den generelle
befolkningen. Undersøkelsen viser at det kan
være store forskjell i medikamentbruk i forskjellige land. Kostnadseffektiviteten i forhold til
helsegevinsten lå innenfor aksepterte rammer,
men var allikevel lavere enn forventet. Selv om

Parkinson pasienter har en høyere sykelighet i
forhold til normalbefolkningen førte det ikke
til flere liggedager på sykehus. Men funnene
tyder på at Parkinson pasienter kan ha mindre
kreft og hjerte-kar sykdom. Videre har Parkinson
pasienter et fem ganger større behov for sykehjemsplasser enn den generelle befolkningen
og merkostnadene for denne pasientgruppen
i Norge var ca 1 milliard kroner per år.
Avhandlingen viser at økt pleiebehov hos kronisk
syke vil være en stor utfordring for helsevesenet i de kommende år. Samtidig belyser den
at identifikasjon av kostnadsdrivende faktorer
og evaluering av kostnadseffektivitet er viktige
aspekter ved behandling av pasienter. Arbeidene
er publisert i velrenommerte internasjonale
tidsskrifter.
Personalia: Corinna Vossius er født og oppvokst
i Tyskland. Hun utdannet seg til fysioterapeut og
studerte deretter medisin ved Johann Wolfgang
Goethe Universitetet i Frankfurt hvor hun ble
cand. med. i 1995. Hun kom til Norge i 1999. Hun
er forsker og lege ved Stokka Undervisningssykehjem og konstituert overlege ved Nevrologisk
avdeling på Stavanger Universitetssykehus.
Prøveforelesning: 13.11.2009, kl 09.15, Stavanger
Universitetssykehus i Aulaen med emne: ”Kostnader ved nevrologiske tilstander”.
Disputas; 13.11.2009, kl 10.30, samme sted.
Kontakt: Corinna Vossius, tel. 95181768, e-post:
voco@sus.no

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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Informasjon fra kurskomiteen
EMNEKURS
Kveldskurs uke 7-2010 er under
planlegging:
”Vondter – allmennlegens hverdag” blir denne gangen tema - Om Revmatologi og andre generalistere ikke-maligne smerter i kroppen.
Det blir også PKO og legeforeningens time onsdag 17.02 kl 19-20.30 og
Stormøte der tema og gjester blir bestemt av Styret i legeforeningen
torsdag 18.2 kl 16-18 30.
Endelig program følger primo desember.
Tid: 15.-18.2.10 kl. 16-20.30
Sted: Stavanger Forum
Påmeldingsfrist: 15.1.10

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.
Påmeldingsfrist: 1.2.10
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 8.-9.11.10.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår
www.legeforeningen.no/rogaland

Dagkurs i undersøkelsesteknikk,
uke 7 - 2010, 15. - 16. februar.
Dette kurset vil vi videre få som en serie – fortsettelse høsten 2010 og
vinteren 2011 for resten av kroppen, og evnt. gjentakelse jevnlig:
Tid: 15.-16.2.10
Tema: Diagnostikk og behandling av skulderlidelser
Sted: Stavanger Forum
Påmeldingsfrist: 15.1.10
Antall deltakere: 30
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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Nissy

FOTOKONKURRANSE N
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.
Fotograf til forsidebildet denne gang er leder
Ivar Halvorsen. Det er tatt i Berlin.

Om ikke lenge er det meningen at alle pasientreiser der pasienten trenger noe annet enn
billigste transport skal attesteres via en e-rekvisisjon. Den velkjente lille blå rekvisisjonen skal
ikke lengre være gangbar attestasjon. Det elektroniske systemet heter NISSY, og er et svært
og prestisjefylt prosjekt som har sammenheng
med elektronisk innmelding av egenandeler
og elektronisk frikort. Dessverre er også dette
prosjektet preget av manglende samhandling
og en merkelig vegring for å fullføre det man
starter opp.
Her bruker man et høyt antall millioner på å
lage elektroniske løsninger, men uten skikkelig
dialog med fastlegene og uten å fullfinansiere
siste delen, helt inn i fastlegenes EPJ - systemer. Fra flere deler av landet melder kolleger
om press fra helseforetakene for å ta i bruk
halvferdige løsninger.
Vi blir nødt til å sette bremsene på. Det kan være
at dette er et framtidsrettet og godt system, men
det skal ikke tas i bruk før det er ferdig utviklet og
ordentlig pilotert. Vi forutsetter at kostnadene
med dette bæres av staten. Det må også være
helt klart at legene ikke skal overta noe ansvar
for ordinær reisebestilling for pasientene.
Våre helseforetak på Vestlandet er i ferd med
å gjennomføre et annet stort prosjekt på en
skikkelig måte, ”Meldingsløftet”. Kjennetegnet

for suksess er at man samarbeider, skaffer seg
kompetente medspillere i primærhelsetjenesten, og går inn også i de små og lokale problemområdene, helt inn i driften på det enkelte legekontor. Slik må det bli med NISSY – prosjektet
også. Inntil videre vil vi henstille til fastlegene
om å vente med å ta systemet i bruk.
Gunnar Ramstad
leder
Hordaland legeforening
Ivar Halvorsen
leder
Rogaland legeforening

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

Rogaland Medisinske
Selskap
Møtedatoer 2010
Onsdag 17. februar
Onsdag 21. april
Onsdag 15. september
Onsdag 1. desember

Medlemsmøte
Rogalands leger får anledning til å møte
representanter for Tidsskriftet.
Tidsskriftet er en av de viktigste kildene for faglig oppdatering.
Har du synspunkter eller gjerne hører mer om hvordan man
lager et tidsskrift i verdensklasse?
Vi planlegger en times åpent og uformelt møte
torsdag den 17.12.09.
Møt opp på Gaffel & Karaffel, 4. etasje,
i Øvre Holmegate 20, Stavanger, kl 18 til 19.

Rogaland kristelige
legeforening
program Våren 2010
Onsdag 27. januar kl 20:
Kommunelege Aslak Bråtveit: Sorger og
gleder i almennpraksis. Årsmøte. Viktigste
sak på årsmøtet blir diskusjon om fremtidig
virksomhet i foreningen.
Onsdag 24. februar kl 20:
Fellesmøte med presteforeningen:
Onsdag 24. mars kl 20:
Tidligere fylkeslege Ole Mattis Hetta: Lik
helsetjeneste er ikke alltid likeverdig helsetjeneste.
Onsdag 28. april kl 20:
Overlege Svein Arne Hapnes: Hjelp fra oven.
Alle møter holdes i Hinnasenteret som ligger
i samme bygning som Hinna kirke. Alle leger
og medisiner-studenter og deres ektefeller/
partnere er velkomne.
Hilsen styret.
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En halvtime daglig gjør livet behaglig!
Irene Krystad
Prosjektleder i
Aktive Sykehus
Helse Fonna

Aktive Sykehus – hva er det?
I 2007 bestemte Helse- og omsorgsdepartementet
seg for å sette fokus på forebyggende helsearbeid
for de ansatte ved helseforetakene. Med tidligere helseminister Sylvia Brustad i spissen, ble
et samarbeid inngått mellom Norges Bedriftsidrettsforbund (NBF) og 6 ulike helseforetak i
landet. Dette for å sette i gang prosjektet Aktive
Sykehus, et HMS-tiltak som skulle strekke seg
over en 3-års periode.

rundt om i hele landet. Prosjektet er organisert
med en styringsgruppe på nasjonalt nivå og
prosjektgrupper på lokalt nivå. Det er 5 halve
stillinger satt av til lokal prosjektveiledning samt
en hel stilling til nasjonal prosjektledelse. De
som deltar i prosjektet er ansatte i Helse Fonna,
Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Helse
Nord-Trøndelag, Nordlandssykehuset Vesterålen,
Stokmarknes og Universitetssykehuset NordNorge-Harstad Sykehus.

De overordnede mål for prosjektet Aktive Sykehus
er:

Prosessen fra sykehus til ”Aktive Sykehus”
Prosjektet består av fire faser som sykehusene
gjennomgår, og en veileder/lokal prosjektleder
bistår helseforetaket gjennom hele prosjektperioden.

Kvantitativt:
Prosjektet ”Aktive sykehus” skal bidra til økt fysisk
aktivitet hos grupper som er lite fysisk aktive,
fremme trivsel generelt, og bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø, som på sikt vil kunne redusere sykefraværet.
Kvalitativt:
Arbeidsmiljøtiltak med vekt på fysisk aktivitet skal
være innarbeidet som et varig innslag i det systematiske HMS-arbeidet ved sykehusene, samt
at erfaringer som høstes gjennom prosjektet skal
komme andre sykehus i regionen til nytte.
Aktive Sykehus bygger på bedriftsidrettens
konsept Aktiv Bedrift. Målet der er først og fremst
å sette fokus på viktigheten av fysisk aktivitet
blant de ansatte. Aktive Sykehus skal gjennom
økt fysisk aktivitet bidra til et helsefremmende
arbeidsmiljø med fokus på trivselsnærvær. Målet
er å få så mange som mulig til å være fysisk aktive
30 minutter daglig og oppnå helsegevinst, se
figur 1. På den måten vil man bidra til at ansatte
lettere kan utføre sine daglige aktiviteter, og på
sikt forhåpentligvis redusere sykefraværet.
Involvering
Aktive Sykehus gjennomføres i første omgang i
enkelte sykehus fordelt på 6 ulike helseforetak

Kartlegging - > ¬
Handlingsplan - >
Tiltak - >
Evaluering - >
“Aktive Sykehus”
Tilrettelegging av fysisk aktivitet
I samarbeid med sykehusenes bedriftsidrettslag legges det til rette for en rekke aktiviteter
basert på hva de ansatte har lyst til å drive med.
Gjennom en kartlegging (minimosjonsprofilen
– MMP) i form av en spørreundersøkelse får de
ansatte selv muligheten til å si noe om hvilke
aktiviteter de ønsker å drive med. Aktiviteter med
lav terskel for deltakelse, som f.eks turgrupper,
”gymtimen”, aerobic, yoga, pilates, pausegymnastikk, bassengtrening, trappekonkurranser osv.
ser ut til å slå godt an i de fleste helseforetakene.
I tillegg tilbys en rekke kurs i alt fra skismøring
til livsstilsendring. Ved å legge til rette for fysisk
aktivitet som ikke stiller så store krav til verken
utstyr eller kostnader, er målet å få motivert flere
inaktive til å drive med fysisk aktivitet.
Nettside og konkurranser
Som en ekstra motivasjon til å gjennomføre den
halvtimen med fysisk aktivitet som anbefales
hver dag, har helseforetakene fått en egen nett-

Figur 1 Dose-respons-kurven for fysisk aktivitet
og helsegevinst
(Anderssen og Strømme 2001)
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side med kostholds- og treningsrelatert stoff. Her
kan deltakerne registrere sin egen fysiske aktivitet. Registreringene gir poeng både til deltakere
individuelt og til lag på hver avdeling. Dette er
utgangspunktet for mosjonskonkurranser mellom
forskjellige lag og avdelinger. Det legges opp til 3-4
mosjonskonkurranser/ aktivitetskampanjer i året,
hver på 6 uker. I disse periodene man får registrert poeng, og hver av disse periodene innledes
gjerne med et kick-off arrangement for å få opp
motivasjonen til delta i jakten på aktivitetspoeng.
Konkurransen fokuserer på at 30 minutter fysisk
aktivitet er det som er nødvendig for å oppnå
maksimalt med poeng dersom man for eksempel
har gått raskt og blitt andpusten og svett. Dette
er mulig å oppnå også for inaktive og er dermed
ikke en prestasjonskonkurranse, men gir mulighet
til alle på et lag å bidra like mye. Alle som deltar
i mosjons-konkurransen vil ha vinnersjanser.
Premieringen kan være sportsutstyr, en felles
lunsj på by`n eller et annet sosialt arrangement.
Lagpremiene er populære og gir mulighet til hyggelig samvær med kollegaer. Det er hensikten å
dermed stimulere til bedre trivselsnærvær.

Inkluderende mosjon i arbeidslivet. Prosjektet
vil i sin helhet se på forutsetninger for at Aktive
Sykehus skal forankres som et redskap for å bedre
helse og arbeidsmiljø.
Formålet er å finne de faktorer som bør ligge til
rette for å sikre varig forankring av mosjon som
et helsetiltak tilknyttet arbeidsplassen. I den
anledningen følger prosjektet NBF i det arbeidet de gjør for å fremme mosjon og skape mer
aktivitet som inngangsport til bedre helse, økt
trivsel, følelse av samhold og mestring.

Testing av fysisk form
Hvert halve år får de ansatte mulighet til å teste
sin fysiske form. Det arrangeres da noe som kalles
UKK-gåtest (Urho Kaleva Kekkonens walk test,
UKK institute). Testen er utviklet i Finland og er
basert på resultater fra 2 km rask gange på flatt
underlag. Dette er en trygg, enkel og god måling
av fysisk form/kondisjon, som passer for alle i
alderen 20 til 65 år som ikke har en sykdom eller
redusert funksjonsevne som hindrer rask gange,
eller tar hjertemedisiner. Testen vil imidlertid ikke
være valid for svært godt trente idrettsutøvere.
Resultatene av testen er oppgitt som en kondisjonsindeks, som tar hensyn til personens alder,
kjønn, vekt, høyde, tiden brukt på 2 km gange og
pulsen ved slutten på testen. Indeksen indikerer
hvordan den enkelte ansattes form er i forhold til
gjennomsnittet i befolkningen, av samme alder
og kjønn. Deltakerne får en individuell rapport
med kondisjonsindeks, estimering av maksimalt
oksygenopptak og kroppsmasseindeks, samt
mosjonsanbefalinger tilpasset den enkelte.
Evaluering av prosjektet
Prosjektet evalueres kontinuerlig lokalt i hvert
enkelt helseforetak. Til dette benyttes i hovedsak
bedriftsidrettens kartleggingsverktøy minimosjonsprofilen (MMP), samt evaluering og rapportering fra de lokale prosjektgruppene ved
hvert enkelt helseforetak.
Aktive Sykehus prosjektet skal også evalueres av
en ekstern oppdragsgiver. Det er Unifob Helse i
Bergen som har fått oppdraget med å evaluere
hele prosjektet. Nasjonal prosjektleder står for
datainnsamling to ganger i prosjektperioden. Data
samles inn elektronisk og deltakerne svarer i den
første perioden på hvordan fysisk aktivitetsnivå,
helse og trivsel var før de deltok i prosjektet, i
tillegg til hva de mener om Aktive Sykehus som
HMS-tiltak. I den andre delen av datainnsamlingen skal de svare på dette også, men da i forhold
til hvordan de opplever det etter å ha deltatt i en
lengre periode. Dette for å måle endring.
I tillegg til dette har NBF og Norges idrettshøgskole (NIH) inngått et samarbeid der NIH har
utarbeidet et forskningsprosjekt:

Aktive Sykehus i Helse Fonna
Helse Fonna er det eneste helseforetaket i
Helse Vest som er med i Aktive Sykehus.
Som ett av seks helseforetak i hele landet
ble Helse Fonna plukket ut til å delta i Aktive
Sykehus. Irene Krystad er prosjektleder i
Aktive Sykehus i Helse Fonna, som har i alt
ca 3000 ansatte fordelt på sykehusene i Haugesund, Odda, Stord og Valen.
Innrulleringen av enheter til prosjektet har
foregått puljevis. Til tross for at Aktive Sykehus
er et pilotprosjekt har det vært viktig for ledelsen i Helse Fonna å gi alle sine medarbeidere,
uansett arbeidssted, et tilbud om å delta i
prosjektet. Våren 2009 er ca 1400 ansatte innrullert, og medarbeidere fra både Valen, Odda
og Haugesund er så langt med i prosjektet.
I Helse Fonna har man valgt å satse på bassengtrening, løping for nybegynnere, turgrupper, pausegymnastikk og livsstilsendringskurs. Høsten 2008 ble det organisert
en trappekonkurranse hvor alle sykehusene i
helseforetaket ble invitert til å delta. De som
ikke hadde trapper på arbeidsplassen fikk

hoppe tau. På litt under 3 uker ble det rapportert 4700 registreringer! Et enkelt tiltak som
skapte stort engasjement blant de ansatte,
som selvfølgelig ble premiert for innsatsen.
Viktig i valget av aktivitetstilbud har vært
etterspørsel og tilgjengelighet. Når nye aktiviteter er valgt er det først og fremst med tanke
på å få med flest mulig av dem som ellers ikke
deltar i fysiske aktiviteter. I tillegg er det viktig
å tenke langsiktig, slik at tiltak som settes i
gang også er gjennomførbare i fremtiden,
selv om prosjektperioden tar slutt.
Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot
utvikling av en rekke sykdommer, bla diabetes, hjerte-karsykdommer og muskel/skjelett
lidelser. I tillegg bidrar fysisk aktivitet til bedre
søvnkvalitet, et godt immunforsvar og mer
overskudd i hverdagen. 30 minutters fysisk
aktivitet om dagen er nok til å gi helsegevinst!
Vi i Helse Fonna opplever at Aktive Sykehus
har bidratt til at mange har fått mer fokus
på helsa si og fått troen på at en halvtime
daglig faktisk kan være nok til å gjøre livet
litt mer behagelig!

NR. 4 • ÅRG. 15. 2009 SYD-VESTEN 11

Førerkort og helsekrav
Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant
annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA 0202, legeattest i førerkortsaker. Førerkortmedisin skal redusere ulykkesrisikoen, og førerett forutsetter at
helsekravene er oppfylt, eller at det er gitt dispensasjon fra helsekravene.

På de fleste områder er førerkortforskriftens
helsekrav klinkende klare. Det er allikevel forbausende ofte at legen har krysset av for at helsekravene er oppfylt, på tross av at det tidligere
i samme attest er gitt opplysninger som tilsier
det motsatte.
Denne artikkelen er bare en smakebit av førerkortforskriftens helsekrav og forvaltningen av
regelverket rundt dette. Grundig veiledning gis
i IS-1437, veileder fra Helsedirektoratet: ”Regler
og veiledning for utfylling av helseattest for
førerkort m.v.”
Hjernefunksjonsforstyrrelser
For alle førerkortklasser er det et krav at det
ikke må ha vært anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse de siste 12 måneder.
For tunge klasser må det ikke ha vært anfallsvis
opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse de
siste 10 år, og for minibuss, buss og kjøreseddel
må det i tillegg ikke ha vært anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse etter fylte 18
år. Hjernefunksjonsforstyrrelse omfatter ikke
bare epileptiforme krampeanfall, men også
nedsatt bevissthet, oppmerksomhet, konsentrasjon og/eller reaksjonsevne. Eksempler kan
være hypoglykemi, partielle epileptiske anfall
og synkope. Uklar årsak utelukker ikke residiv.
Etter et anfall med bevissthetstap av usikker
årsak er gjentakelsesrisikoen ukjent, og kan
være betydelig. Årsak er irrelevant for de trafikksikkerhetsmessige følgene av et nytt anfall.
Årsak kan imidlertid være viktig for sannsynligheten for nytt anfall, og er dermed vesentlig
for vurderingen av førerkortspørsmålet. Sørg
for adekvat utredning, med god anamnese og
velvalgte undersøkelser. Man må gjøre seg opp
en begrunnet mening om anfallets type, årsak
og ut fra dette residivrisiko. Anfall der det er
residivrisiko under kjøring og anfall som har
medført skade eller har skjedd under kjøring
skal meldes.
Etter ett års anfallsfrihet er kravet for lette klasser
oppfylt. Pasienten kan da gå til politiet med NA
0202 utfylt av fastlegen, vedlagt tilleggsattest fra
spesialist i nevrologi. Dersom denne dokumentasjonen viser at helsekravene er oppfylt, kan
førerkort for lette klasser tilbakeleveres uten
henvendelse til fylkesmannen.
Når kravene til anfallsfrihet ikke er oppfylt, kan
fylkesmannen innvilge dispensasjon hvis risi12 SYD-VESTEN NR. 4 • ÅRG. 15. 2009

Linda Hatleskog
Ass. fylkeslege
Fylkesmannen i Rogaland

koen for nytt anfall under kjøring er vesentlig
lavere enn det som ligger til grunn for forskriftens krav.
Sinnslidelser, psykisk utviklingshemming,
mental svikt (demens) og ADHD
For alle førerkortklasser gjelder at det ikke må
være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental
retardasjon eller personlighetsavvik som
medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll
eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige
i trafikken. Med alvorlig sinnslidelse menes
psykose eller andre tilstander med endret virkelighetsoppfatning. Dersom det har vært flere
psykotiske episoder, eller en psykotisk episode
for mindre enn ett år siden, regnes forskriftens
helsekrav ikke som oppfylt. Dette gjelder alle
førerkortklasser. Selv om en psykisk lidelse ikke
kan klassifiseres som alvorlig sinnslidelse, så
kan tilstanden omfattes av bestemmelsen om
andre sykdomstilstander (se senere).
ADHD medfører oppmerksomhetssvikt, særlig
i forhold til oppgaver som krever oppmerksomhet over tid. Uro, rastløshet og manglende evne
til å strukturere oppgaver er vanlige symptomer.
Ofte forekommer utagerende atferd og nedsatt
impulskontroll. Vitenskapelige undersøkelser
har vist overhyppighet av risikoatferd i trafikken.
Ved søknad om førerkort første gang, uansett
førerkortklasse, eller ved søknad om utvidelse
av førerkortet, anses ikke førerkortforskriftens
helsekrav som oppfylt. Hvis søker allerede har
førerkort A/B/S/M/T og har vist forsvarlig kjøreatferd i minst 2 år (ikke prikkbelastning, ikke
vært innblandet i kjøreuhell/ulykker og ikke
vært under etterforskning for brudd på vegtrafikkloven), og det deretter diagnostiseres
behandlingstrengende hyperkinetisk atferdsforstyrrelse/ADHD, kan førerkortforskriftens helsekrav anses oppfylt. Men dersom behandlende/
attestutstedende lege etter konkret vurdering
finner at bilførers helsetilstand gjør eller kan
gjøre bilkjøring uforsvarlig eller utilrådelig, er
forskriftens helsekrav ikke oppfylt, og det må
sendes melding. For førerkort kl C1/C/D1/D og
kjøreseddel er helsekravene aldri oppfylt. Dette
gjelder uansett når diagnosen stilles.
Medikamenter og rusmiddelmisbruk
For alle førerkortklasser er det et krav at det
ikke må være misbruk av alkohol eller andre
rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller
bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne. Kjøring i ruspåvirket tilstand er et stort problem for trafikksikkerheten.
Undersøkelser viser at i 1/4 av dødsulykkene
er føreren påvirket i en eller annen form. For
medikamenter er det ingen absolutte grenser
slik som for alkohol. Veiledende grenseverdier
for døgndose i forhold til bilkjøring ved langvarig bruk av en del vanedannende legemidler
er gjengitt i IK-2755, veileder fra Helsetilsynet:
”Vanedannende legemidler, forskrivning og forsvarlighet”. Fylkesmannen i Rogaland har laget
en egen orientering om legemidler og forsvarlighet ved bilkjøring, basert bla. på IK-2755. Denne
ligger på fylkesmannens nettsider om førerkort.
At en dose er terapeutisk forsvarlig betyr ikke
nødvendigvis at bilkjøring er forsvarlig! Det må
ikke være slik at pasienten beholder førerkortet

fordi legen ikke tar opp vanskelige spørsmål om
medikamentbruk/rus og bilkjøring.
Rusmisbrukere fyller ikke førerkortforskriftens
helsekrav. Det er et vanlig problem at pasient
- og lege - blander vegtrafikkloven inn i disse
sakene, og hevder at så lenge de ikke kjører etter
at de har drukket eller ruset seg så skal ikke
rusmisbruket ha konsekvens for førerkortet.
Det er feil. Rusmisbruk er en sykdomstilstand
som omfattes av førerkortforskriftens helsekrav.
Alkoholmisbruk er vanskelig å definere med
klare grenser, men hvis noen har et så stort
forbruk av alkohol at det over tid går ut over
ens normale fungeringsevne eller konsumet på
sikt fører til fysiske helseskader, så er et misbruk
tilstede. Fylkesmannen i Rogaland fremholder
videre at all bruk av illegale rusmidler, inkludert
hasj, er rusmisbruk, og omfattes dermed av
førerkortforskriftens helsekrav.
Ved misbruk av alkohol eller andre rusmidler,
er det krav om dokumentert avholdenhet i en
lengre periode (klinikk, blod- og/eller urinprøver) og et betryggende kontrollopplegg før
fylkesmannen kan gi dispensasjon. Dersom
misbruket ligger flere år tilbake i tid og det ikke
er tegn på tilbakefall, kan kravene for klasse B og
underliggende klasser anses som oppfylt.
Særlige regler gjelder for pasienter på legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Diabetes mellitus
Har pasienten diabetes mellitus som behandles
med insulin eller andre antidiabetika, er ikke
helsekravet for tunge klasser oppfylt. For alle
klasser kan imidlertid anfallsbestemmelsene
komme til anvendelse dersom det er problemer
med hypoglykemi. Videre kan komplikasjoner gi helseproblemer som omfattes av andre
bestemmelser.
Når en pasient som allerede har førerkort får
diagnosen behandlingstrengende diabetes
mellitus, må du og pasienten fylle ut attestene NA0202 og NA0202b. Disse skal sendes
til trafikkstasjonen. For lette klasser kan da
trafikkstasjonen utstede nytt førerkort, med
de vilkår og den varighet som du anbefaler. 10
år er vanligvis greit hos yngre pasienter med
stabil og velregulert tilstand. Tidsbegrensning
bør settes fordi behandlingstrengende diabetes
er en tilstand som kan forverres og gi komplikasjoner som kan medføre at førerkortforskriftens
helsekrav ikke er oppfylt. Dermed er det viktig
at disse pasientene ikke har førerkort til 100-års
dagen, men at tilstanden revurderes jevnlig med
hensyn til førerkortet.
Dersom pasienten har tunge førerkortklasser,
sender trafikkstasjonen saken videre til fylkesmannen, og pasienten må søke fylkesmannen
om dispensasjon for å beholde førerkort i disse
klassene.
Hjertesykdom
For tunge klasser er helsekravene ikke oppfylt
dersom det er symptomgivende hjertesykdom,
tegn på koronarsykdom, koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom. For lette klasser er det ikke spesifiserte krav i denne kategorien, og behandlende
lege/spesialist avgjør når kjøring kan gjenopptas
etter akutt hendelse. For øvrig kan alvorlig hjer-

tesykdom for lette klasser komme inn under
bestemmelsen om andre sykdomstilstander
som kan gjøre føreren uskikket.
Pacemaker omfattes for tunge klasser og kjøreseddel. ICD omfattes av ”andre tilstander”,
og helsekravene er ikke oppfylt for noen førerkortklasser. Fylkesmannen kan etter en viss
observasjonstid gi dispensasjon for lette klasser.
Ved ICD gis ikke dispensasjon for tunge klasser
eller kjøreseddel.
Syn, førlighet, hørsel, andre sykdomstilstander
For alle førerkortklasser stilles også krav til
synsstyrke og førlighet, og det må ikke være
andre sykdomstilstander som gjør eller kan
gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn. Et
eksempel kan være generell helsesvikt. For minibuss, buss og kjøreseddel er det krav til hørsel;
talestemme må oppfattes på 4 meters avstand
uten høreapparat.
Vilkår og varighet
Dersom vilkår er nødvendige for at helsekravene
skal kunne anses oppfylt, for å redusere risikoen
ved tilstanden, eller for å sikre at tilstanden
revurderes ved forverring, skal legen krysse av
relevante punkter under punkt 21 på NA 0202.
Dersom kravene vurderes som oppfylt ved attestutstedelse, men helsetilstanden kan forverre
seg, skal legen på punkt 22 foreslå begrenset
gyldighet slik at revurdering sikres.
Kjørevurdering
Dersom legen finner helsesvikt og er i tvil om
pasienten kan kjøre bil på en trygg og forsvarlig
måte, kan det være aktuelt med kjørevurdering på trafikkstasjonen. Send da en begrunnet
henvendelse til fylkesmannen som eventuelt
henviser videre. Kjørevurdering er i denne
sammenheng et hjelpemiddel for å avklare
saker der man er usikker på om bilkjøring er
forsvarlig, selv om helsekravene formelt sett i
utgangspunktet er oppfylt. Vurderinger gjort av
kjøreskoler blir ikke godtatt.
Legens rolle i førerkortsaker
Legen opptrer som sakkyndig for myndighetene
i saker om førerrett og helse. Legen skal fylle ut
aktuelle attester og gi Fylkesmannen relevante
opplysninger i forbindelse med evt. søknad om
dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav.
Legen har plikt til å gi muntlig kjøreforbud og
eventuelt sende melding til fylkesmannen når
helsekravene ikke er oppfylt. Det er fylkesmannen som avgjør om det etter søknad kan gis
dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav.
Legen har selv ingen rettslig vedtaksmyndighet, verken i spørsmålet om helsekravene er
oppfylt eller vedrørende dispensasjon fra helsekravene.
Når helsekravene ikke er oppfylt
Dersom legen finner at helsekravene ikke er
oppfylt, skal legen gi pasienten muntlig kjøreforbud og eventuelt sende melding til fylkesmannen, jf. helsepersonelloven (HPL) § 34.
Du skal gi muntlig kjøreforbud og eventuelt
skriftlig melding til fylkesmannen selv om pasienten henvises til spesialist. Ved forbigående
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helsesvikt/ kortvarig tilstand (6 måneder) er
det vanligvis tilstrekkelig å gi pasienten muntlig
kjøreforbud. Man skal oppfordre pasienten til
å innlevere førerkortet til trafikkstasjonen eller
politiet. Husk å notere dette i journalen. Pasienten er da juridisk forpliktet til ikke å kjøre.
Dersom legen har grunn til å tro at pasienten vil fortsette å kjøre, utløses meldeplikten.
Meldeplikten og informasjon til fylkesmannen
går framfor taushetsplikten etter § 21 i HPL.
Dette følger av Forskrift om leges melding om
at innehaveren av flysertifikat eller førerkort
ikke fyller helsemessige krav, § 5 om unntak fra
taushetsplikten, og HPL § 27, om opplysninger
som sakkyndig. Meldeplikten gjelder i prinsippet enhver lege, psykolog eller optiker som har
befatning med pasientens aktuelle tilstand.
Melding bør sendes straks grunnlaget for meldingen er klart. Det er antakelsen om at tilstanden vil føre til at helsekravene ikke er oppfylt i
mer enn 6 måneder som utløser meldeplikten
til fylkesmannen. Visse tilstander har karenstid
mer enn 6 måneder, for eksempel psykotisk
episode eller episode med hjernefunksjonsforstyrrelse. Da er det skriftlig meldeplikt. Legen
skal da gi skriftlig advarsel til førerkortinnehaveren, og melding om at slik advarsel er gitt skal
samtidig sendes fylkesmannen, med vurdering
av om førerkortet bør inndras helt eller delvis
og med eventuelle andre opplysninger som
kan belyse forholdet. Legen kan bruke eget
skjema for skriftlig melding som finnes i IS-1437.
Dersom man mener tilstanden medfører så lav
risiko at det bør kunne gis dispensasjon, kan
man gi attest NA 0202 med opplysninger om
dette sammen med meldingen, og pasienten
kan samtidig søke om dispensasjon.
Lege-pasient forholdet i førerkortsaker
Som sakkyndig skal man forholde seg til fakta i
saken og presentere disse på en objektiv måte,
jf. Helsepersonelloven § 15 Krav til attester,
legeerklæring o.l. Man skal ikke sette pasientens behov foran objektive vurderinger av helse
og funksjon. Man skal ikke være ”pasientens
advokat,” legge godviljen til, overse elementer
som ikke er til pasientens fordel eller fremstille
saken i best mulig lys for pasienten. Unngå
attester av typen ”søknad om dispensasjon på
pasientens vegne”, som dessuten skaper tvil
om legens objektivitet. For alle parter er det
enklest når legen er tydelig på sin nøytrale rolle
som medisinsk sakkyndig i førerkortsaken. Det
gjør det lettere for legen å melde, og lettere å
plassere ansvar der det hører hjemme – hos
forvaltningsmyndighetene!
Søknad om dispensasjon fra helsekravene
Førerkortinnehaver kan søke fylkesmannen om
dispensasjon fra førerkortforskriftenes helsekrav. Vær oppmerksom på at egenattesten på
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NA 0202 ikke gjelder som dispensasjonssøknad.
Eget skjema for søknad finnes på Fylkesmannen
i Rogaland sine nettsider. Søknaden skal angi
behov og hvilke førerkortklasser den gjelder. Ved
yrkesmessig behov kreves attest fra arbeidsgiver.
Det anbefales å være ute i god tid, spesielt hvis
det må innhentes spesialistattest.
Det er fylkesmannen som avgjør om det etter
søknad kan gis dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav. Dispensasjon kan gis når
risikoen ved tilstanden er lav. Hensynet til
trafikksikkerheten og den enkeltes behov for
førerett må veies mot hverandre. Kjørevurdering
kan være aktuelt.
Dispensasjon vil vanligvis være tidsbegrenset.
Varighet gis etter en vurdering av risiko for progresjon. For tunge klasser kan det maksimalt gis
5 års sammenhengende dispensasjon.
Avslag på søknaden om dispensasjon kan
påklages til Helsedirektoratet. Klagen sendes
fylkesmannen som kan omgjøre vedtaket, eller
opprettholde vedtaket og sende klagen til Helsedirektoratet for endelig avgjørelse.
Legeattester
Det kreves alltid NA 0202. Utfyllende opplysninger fra fastlegen vil ofte være en fordel. Ved
diabetes mellitus som behandles med insulin
eller andre antidiabetika kreves i tillegg NA
0202b, utfylt av fastlegen eller av spesialist i
indremedisin.
På NA 0202, nederst side 4, finnes en tabell som
gir ”oppskriften” for når helsekravene ikke er
oppfylt og for når spesialistattest kreves eller
bør fremlegges. Det er ønskelig at spesialistene
gjør en risikovurdering i forhold til førerkort i
de aktuelle førerkortklassene, og ikke bare oppsummerer sykehistorien og medisinske funn.
Attester må ikke være eldre enn 6 måneder.
Dersom det er grunn til å anta at helsetilstanden er endret, kan ny attest kreves etter kortere
tid.
Vanlige feil
På langt over halvparten av attestene konkluderer legene feil på pkt. 18 – 20, hvor de skal
ta stilling til hvorvidt helsekravene er oppfylt.
Det krysses av for at helsekravene er oppfylt,
selv om de objektivt sett helt klart ikke er det.
I noen tilfeller er det en vurderingssak om helsekravene er oppfylt. I de fleste tilfellene er det
ikke det. Når legene allikevel konkluderer feil
kan det være fordi de ikke er kjent med førerkortforskriftens helsekrav. Når legen har krysset
av ”ja” på noen av spørsmålene 1 – 17, bør han
sjekke dette opp mot helsekravene. Kravene i
§ 2 gjelder alle førerkortklasser. Kravene i § 3
gjelder alle tunge klasser. Kravene i § 4 gjelder
minibuss, buss og kjøreseddel.

Feil konklusjon på pkt. 18 – 20 kan også skyldes
at legen har misforstått spørsmålet. Legen skal
simpelthen svare på om helsekravene er oppfylt
eller ei. Legen skal ikke krysse av ja fordi han/
hun mener at pasienten bør få førerkort i den
omsøkte klassen, på tross av at helsekravene
ikke er oppfylt. Når helsekravene ikke er oppfylt
er det fylkesmannen som avgjør, etter søknad fra
pasienten, om det kan innvilges dispensasjon
fra helsekravene eller ei, ikke den enkelte lege.
Hvis legen mener at pasienten bør få førerkort i
den omsøkte klassen, på tross av at helsekravene
ikke er oppfylt, kan legen gjøre rede for dette
under utfyllende opplysninger på NA 0202 eller
i et vedlegg til NA 0202.
Når legen krysser av ”ja” for at helsekravene
er oppfylt, på tross av at de ikke er det, blir
saksbehandlingstiden unødig forlenget, fordi
pasienten ikke har vært klar over at han/hun
må søke om dispensasjon. Fylkesmannen må
dermed i ettertid innhente dispensasjonssøknad fra pasienten. Hvis legen hadde informert
pasienten om at helsekravene ikke er oppfylt
og at det må søkes om dispensasjon, så kunne
pasienten gjort dette med det samme.
Andre vanlige feil er at det ikke er krysset av på
pkt. 9 – 11 og pkt. 13 – 17. Ofte er det gammel
utgave av NA 0202 og/eller NA 0202b som
er benyttet. Mange glemmer også å stemple
attesten - da kan trafikkstasjonen IKKE godta
attesten. Videre er egenattesten på NA 0202 ofte
feilaktig og mangelfullt utfylt.
Bidra til så knirkefri saksgang som mulig: kryss
av korrekt, informer pasienten om at han må
søke dispensasjon, legg ved epikriser hvis relevant eller henvis til spesialistvurdering.
Helseattest for førerkortinnhaver over 70 år
– NA 0202c
Vennligst se grundig veiledning i IS-1437 om
utfylling av denne.
Nyttige hjelpemidler
IS-1437 og annen nyttig info finnes på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider: www.fylkesmannen.no - Fylkesmannen i Rogaland – Helse
og sosial – førarkort. Her finnes også skjema for
søknad om dispensasjon og skjema for skriftlig
melding til fylkesmannen.

DEMENS OG BRUK AV TVANG
Av Bjarne Bråtveit

Siste året har me hatt 2 saker som dreiar seg om pasientar som på grunn av forvirring/
psykose? på grunn av demenssjukdom har ein oppførsel som skaper frykt og store problem for
pårørande. Me har forsøkt å etablere tvunget helsevern med heimel i lov om psykisk helsevern
(psykose og til fare for andre).

Psykiatrisk klinkk ”konkluderer med at pasienten sitt
hovudproblem er sviktande kognitiv funksjon. Slik Klinikk
for psykisk helsevern vurderer saka, tilfredsstill pasienten
derfor ikkje hovudkriteriet for behandling under tvunge
psykisk helsevern.” Psykiatrisk klinikk meiner derimot at
tvangstiltak kan etablerast med heimel i Pasientrettslova
§ 4A. ”Demenstilstand er blant dei tilstandene ein spesielt
har tenkt på i denne paragrafen og som spesifikt er nemnt
i lovteksten. Eg minner om at helsehjelp er definert som
”handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og
omsorgsformål og som er utført av helsepersonell”.”

Syd-vesten

Det blei gjort tvangsvedtak med heimel i pasientrettighetslova, men dette vedtaket blei oppheva av Helsetilsynet
i Rogaland, som skriv at ”Helsetilsynet i Rogaland vurderer
at det i denne saken i all hovedsak gjelder behandling
av en psykisk lidelse, og at saken således faller utenfor
pasientrettighetsloven kapittel 4A sitt virkeområde, jf. §
4A-2. Pasientrettighetsloven kapittel 4A gir ikke adgang
til å gi tvungen helsehjelp for en psykisk lidelse.”
Psykiatrisk klinikk meinte framleis at pasientrettighetslova
var rett heimel for eventuell tvungen helsehjelp, og saka
blei klaga inntil Helsetilsynet i Hordaland, som er klageorgan for Helse Fonna. Helsetilsynet i Hordaland skriv at
”Pasientrettslova kapittel 4A gjelder berre for somatisk
helsehjelp, og kan bare brukast for å hindra at pasienten
sjølv får ein vesentleg helseskade. Det betyr for det første
at psykiske lidingar berra kan behandlast med tvang
etter lov om psykisk helsevern. Her vil vi vise til brevet
frå Helsetilsynet i Rogaland, datert 16. september 2009.
For det andre inneber det at ein ikkje kan bruke kapittel
4A for å verne andre personar enn pasienten sjølv. Vi vil

likevel leggje til at pasientar som har ein alvorleg psykisk
sjukdom kan ha auka risiko for å fallere også somatisk,
til dømes ved at dei ikkje tek til seg næring. Ettersom
pasientrettslova kap. 4A opnar for å bruke tvang som
førebyggjande helsehjelp, kan desse reglane i einskilde
tilfeller nyttast overfor pasientar der hovudproblemstillinga er ei psykisk liding. Føresetnaden er at føremålet
med tvangsvedtaket er å førebyggje ei alvorleg somatisk
tilstand. Frå kommunen si side er det i slike tilfelle viktig
å være tydeleg på føremålet med tvangsvedtaket og dokumentere at pasienten har slik auka risiko.
Personar som opptrer truande og er ein fare for andre,
må følgjast opp med dei ressursane som politiet har til
rådvelde, eller etter psykisk helsevernlova. Utanom dette
kan offentlege mynde berre gripe inn på nødrettsleg
grunnlag. Kor vidt ein pasient fyller vilkåra for etablering
av tvungent vern i spesialisthelsetenesta er ein klinisk
vurdering som må gjerast av fagleg ansvarleg helsepersonell der og då. Denne kliniske vurderinga kan vi som
klageinstans ikkje overprøve i den forstand at vi kan
påleggje helseføretaket å to imot pasienten på tvangsgrunnlag. Når det gjeld avgjerd om bruk av tvang etter
lov om psykisk helsevern er det kontrollkommisjonen
som er formell overprøvingsmyndigheit.”
Dette tyder på pasientar som er psykisk ustabile og til fare
for andre pga demenssjukdom fell mellom to stolar, og at
det berre er politiet som kan bruke tvang overfor desse
pasientane. Men det vil være vanskelig for pårørande å
melde sine næraste til politiet, og det vil være vanskelig
for politiet å gripe inn overfor åpenbart psykisk sjuke
personar.

PLAN SOMATIKK I HELSE FONNA
I Helse Fonna er det sett i gong eit stort arbeid med
tanke på å gi eit best mogeleg fagleg tilbod med dei
ressursane ein har til rådvelde. Fokusgrupper med
fagfolk skal leggje fram forslag til kva pasientar skal
behandlast kor og kva som skal vere framtidas helsetilbod i Helse Fonna. Eit utgangspunkt for planen er
at det er for stor forskjell på kvaliteten på tenestene
ved sjukehusa i Helse Fonna, inkludert tilbodet til
dei fødande.
Så langt inneber ikkje forslaga nedlegging av sjukehus, men forsøk på å finne ei fornuftig arbeidsdeling
mellom sjukehusa. Det har kome forslag om å styrkje
medisinsk avdeling i Odda, legge gynekologisk dag-

kirurgi, urologi og ryggkirurgi til Stord, og samle all
avansert gastrokirurgi og fødslar frå Haugalandet og
Sunnhordland i Haugesund.
Ikkje uventa har det alt blitt bråk og oppslag i media
på grunn av enkeltelement i forslaga, som nedlegging
av fødeavdelinga på Stord. Fonna-direktør Kari Ugland
har i følge Haugesunds Avis slått fast at fødeavdelingen
på Stord skal bestå. Men me får håpe at forslaga får
ei skikkelig behandling og at foretaket greier å gjennomfør dei omleggjingane som er nødvendige for å
gi eit best mogeleg tilbod til befolkninga.
Bjarne Bråtveit
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Hausten har fagleg sett så langt vore mykje prega av influensa, i mange fasettar. Fastlegar og legevakt har hatt stor
pågang frå publikum om råd, behandling og ikkje minst
vaksinespørsmål. For mange har paradoksalt nok ein til
no nærmast ikkje eksisterande sjukdom (svineinfluensa)
vore ein av dei hyppigaste tema pasientane har henvendt
seg om.
Vi har nærmast vore teppebomba med retningsliner
og råd om den kommande pandemien, og veke for
veke har tida for massevaksinasjonen nærma seg.
I det siste er det blitt klart at tida for vaksinasjon
mot sesonginfluensa og svineinfluensa kjem til
å overlappe, og dette har ikkje gjort det lettare
å halde tunga beint i munnen for legane, kommunane og pasientane.
Ein instans som ikkje klarte prøven, er utan tvil
Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrifta om
maksimaltakst på kroner 50 for vaksinesetting,
og den påfølgande fullstendige immunite-

Steinar Hunskår

ten(!) mot innvendingane frå legeforeningen, KS og Helsedirektoratet og fastlegane rundt om, er ein studie i arroganse
og bedreviten på sviktande grunnlag. Når høgste politiske
nivå kan uttale at det var ukjent for departementet at fastlegane vanlegvis deltek i vaksinasjon mot sesonginfluensa,
då skjønar vi i desse samhandlingstider at departementet
framleis er eit stykke nede på læringskurva!
No er prisforskrifta oppheva og lokale fastlegar kan gjere
avtalar med kommunane sine slik dei alltid har gjort.
Debatten har også vist at mange fastlegar har vore
lite pris- og kostnadsbevisste tidlegare, og faktisk
har tilbydd tenestene sine for billeg. Slik sett er
det mogeleg at regjeringa sin mislukka 50-kroners
strategi faktisk har medført at fastlegane har betra
økonomien sin utanom regulære oppgjer.
Det er no tid for å konsentrere seg om det faglege
igjen og tilby relevante pasientgrupper
vaksine i tråd med best tilgjengeleg
dokumentasjon.
steinar.hunskar@isf.uib.no

2pd – Ny takst i normaltariffen for doktorgrad
I årets Normaltariff har vi for første gang fått en egen takst
(2pd, kr 10,-) slik at allmennleger med doktorgrad og som
driver aktiv forskning får en økonomisk belønning for sitt
forskningsarbeid.
I en kronikk i Dagens Medisin i 2008 dokumenterte allmennlege og stipendiat ved SAM Stian Langeland Wesnes
at stipendiater er de klart lavest lønnete legene i Norge.
Leger i allmennpraksis får lite igjen både karrieremessig og
ikke minst økonomisk for doktorgrad. Beregningene viste
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at allmennleger taper flere millioner kroner på stipendiatlønn gjennom doktorgradsarbeidet. Han foreslo derfor
en takst som skulle kompensere og belønne slikt arbeid i
ettertid hvis man fortsatte som fastlege og aktiv forsker.
Taksten vil forhåpentligvis også virke rekrutterende for
forskning i allmennmedisin. Sykehuslegene har allerede et
lønnstillegg på grunnlag av doktorgrad, og allmennlegene
er nå kommet etter - i form av en liten tilleggstakst på alle
konsultasjoner.

AFU-stipend til allmennpraktikere på Vestlandet
Det er fortsatt stor søknad om allmennpraktikerstipend, og ved
høstens søknadsfrist var det kommet 12 søknader om ialt 54
stipendmåneder. Det var 26 månedsverk til fordeling. Følgende
søkere fra Bergen har fått tildelt AFU-stipend for vår 2010:
Kristian Anton Simonsen, fastlege i Lindås, for Fastflu-prosjektet:
Influensa-forskning i allmennpraksis (3 mnd)
Henrik Høberg, fastlege i Hyllestad, for prosjektet Sosial fobi i
allmennpraksis (2 mnd)

Velferdsstat og helsevesen i
finanskrisetider
Bergen Offentlige Bibliotek og Filosofisk Poliklinikk arrangerer
høsten 2009 åpne samtalemøter under paraplyen Velferdsstat
og helsevesen i finanskrisetider, med støtte av Fritt ord. Etter
foredraget og kunstnerisk kommentar åpnes det for diskusjon.
Kommende møter:

Marit Ebbesen har nyleg starta ved Seksjon for allmennmedisin i eit slikt stipend. Ho skal studere om pasientar som får
diabetes har ekstra høg risiko for å utvikle urininkontinens.
Ho skal nytte ferske data frå HUNT (Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag).

Resolusjon om legevakt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin leverte i
januar 2009 Forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt.
Sidan har lite skjedd på sentralt hald, og samhandlingsreforma
ga heller ikkje drahjelp til fordel for utvikling av legevakttenestene. No har eit seminar i regi av Allmennlegeforeningen
og Norsk forening for allmennmedisin sendt ein resolusjon
til Helsedirektoratet der dei seier at legevakttenestene må
styrkast, og der dei stiller seg bak hovudinnhaldet i Forslag til
Nasjonal handlingsplan for legevakt: ”Det er nødvendig med
en egen forskrift for legevakt for å kunne sikre rammene og
kvalitetskravene til denne tjenesten. Vi ber om at handlingsplanen følges opp snarest.”

4. november 2009 19:00-21:00: Grenseløse forventninger og
sviktende solidaritet - velferdsstaten om 20 år. Professor Sigurd
Skirbekk, Universitetet i Oslo.
2. desember 2009 19:00-21:00: En bærekraftig velferdsstat - er
det mulig? Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen, tidligere
leder av Unge Høyre og politisk redaktør i Minerva.

Ny stipendiattype til glede for
SAM
Forskarlina for medisinske studentar har no uteksaminert dei
første studentane sine og Det medisinsk-odontologiske fakultet
har innført ein ny type stipend for desse: 2-årige doktorgradsstipend for legar som siktar å gjere ferdig doktorgraden sin rett
frå studiet og før turnustenesta. I alt tre slike stipend har vore
utlyst i 2009.
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Tradisjonen tro drar styret i
Rogaland legeforening ut av landet
første høsten. Vi kaller det en
arbeidshelg, og arbeid blir det!
Men også fornøyelser.
Høydepunktet i år var å se Berlin
på sykkel, to uker før 20-årsjubiléet
for murens fall.
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2009 - 2011
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Ivar Halvorsen
Leder
		
		

Fastlege/overlege
Stavanger kommune
Køhler legesenter

M 992 98 562

Ivar.halvorsen@lyse.net

Bjarne Bråtveit
Nestleder
		

Kommunelege i Suldal, Eidsv. 3,
M 404 06 335
4230 Sand		

bjbraatv@online.no

Knut Vassbø
Styremedlem
		

Kommunelege I, Bjerkreim
Fastlege Bjerkreim legekontor

M 412 21 525
P 51 45 26 21

kvassbo@hotmail.com

Åshild Soltvedt

Varamedlem

Ass lege Anestesi avd. Sus

M 414 78 421

ahso@sus.no

Kent Are Jamtøy

Varamedlem

Ass lege ØNH Haugesund sjukehus

M 934 32 635

keajamt@hotmail.com

Jan Robert Johannessen

Allmennlegeforeningen
(APLF)

Fastlege Hinnatrekanten legesenter,
Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

jan.robert.johannessen@
lyse.net

Hans Petter Torvik

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Kommuneoverlege Sandnes, pr. 583, M 901 15 005
4305 Sandnes		

hpt@lyse.net

Vara: Egil Bjørløw, 		

helsesjef Stavanger		

John Hjelle

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)

Mediteam AS, Verksgt. 62,
4013 Stavanger

M 408 505 00
A 51 85 61 11

John.hjelle@mediteam.no

Erna-Gunn Moen

Norsk overlegeforening
(Of)

Voksenpsyk. avd. Sus

M 414 95 453

erna.gunn.moen@sus.no

Finn Finsnes

Praktiserende Spesialisters
Landsforening (PSL)

Spes. i indremed./
Avtalespes Stavanger
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
På annan stad i denne spalta står det at norske fastlegar kjem dårleg ut i ei internasjonal samanlikning. Ei
nærare analyse av funna viser at mange av dei svake
resultata kan tilskrivast ein felles faktor; ein umoderne
og ikkje samhandlande digital infrastruktur i form av
lite avanserte journalsystem og manglande tovegs
meldingsutveksling. I høve til mange andre land,
ser det faktisk ut til at vi no sakkar klart akterut,
kanskje som eit resultat av manglande fornying og utvikling av datasystem som ga oss
leiinga i verda i mange år.

Steinar Hunskår

For meg er det no innlysande at vi manglar ein felles
digital motorveg i statleg regi i norsk allmennpraksis.
Staten må ha ansvar for infrastrukturen og for kravspesifikasjonane, kanskje også for drifta, og før dette
kjem på plass, vil vi halde fram å sakke etter. Norge er
ikkje større samla enn det lokale regionar og private
helsetenesteaktørar er i mange andre land, og der eit
einheitleg system er sjølvsagt.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Søvnproblemer i klinisk praksis
Forskingsmiljøene ved Seksjon for allmennmedisin har som
mål å bidra med sin kompetanse overfor praksisfeltet ved å
tilby videre- og etterutdanningskurs. Kurstilbudet for 2010
er et kurs over 18 timer om søvn og søvnsykdommer (Kurs
nr.: B-24599). Kurset avholdes som 6 møter i tiden 28.01 28.10.2010. Målgruppen er fastleger, både spesialister og
leger i spesialisering i allmennmedisin.
Etter endt kurs skal deltakerne ha lært om alle typer søvnproblemer (insomni, søvnapne, døgnrytmeforstyrrelser,
restless legs/PLMS, hypersomnier og parasomnier). Det
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vektlegges praktisk håndtering av de ulike pasientgruppene.
Både ikke-medikamentelle og medikamentelle intervensjoner omtales, inkludert lysbehandling og melatonin. Det
er aktuelt å gjøre praksisundersøkelse mellom kursdagene,
hvor pasientdata om søvn og søvnproblemer samles inn.
Dataene blir deretter presentert på neste møte Påmelding
til Kontor for legers videre- og etterutdanning (Bergen),
Den norske legeforening, Postboks 7804, 5020 BERGEN
(kurs.bergen@legeforeningen.no).

Norsk helsesystem skårer lavt
Allmennleger i 11 land har vurdert egen praksis og samhandling med
spesialisthelsetjenesten. Rapporten fra undersøkelsen ble lagt fram
ved et internasjonalt helseministermøte i Washington i november
2009. I den norske delegasjonen ledet av statssekretær Tone Toften
i HOD, var også professor Steinar Hunskår som la fram det norske
faginnlegget ved møtet. Undersøkelsen er i Norge gjennomført av
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Undersøkelsen viser at norske fastleger i hovedsak er mer fornøyde
med helsetjenesten og egen arbeidssituasjon enn kollegene i de
andre landene. Men Norge skårer aller dårligst på rutiner for å
måle og vurdere kvaliteten på fastlegenes tjenester. Bare én av fire
norske fastleger har rutiner for å motta og gjennomgå data om
kliniske resultater

Sykdomsforløp og risikofaktorer
ved en influensaepidemi
Data fra 3000 pasienter skal gi økt kunnskap om hvordan folk bruker
helsetjenestene ved en epidemi. Målet er å utnytte influensabølgen
til å skaffe mer kunnskap om epidemier i allmennpraksis.

marinbiologi, miljø, klima, petroleum, kultur og samfunn. Uni
Research er en av Norges største forskningsorganisasjoner med
over 500 ansatte fra 30 nasjoner, og omsetter forskning for 450
millioner i året. Selskapet består av ni fagavdelinger.
Navneendringen har ikke innvirkning på de faglige aktivitetene
ved Nklm eller AFE.

Allmennmedisinsk forskningsfond
AMFF er blitt en svært viktig faktor i finansiering av allmennmedisinske forskningsprosjekter. Fondet har ved høstens tildeling
bevilget om lag 6 millioner kroner til prosjekter for 2010. 12 av
20 søknader fikk støtte. Fra Bergensmiljøet har følgende fått
tildeling:
- Svein Kjosavik (Sandnes): Forskrivning og forskrivere av psykofarmaka
- Knut-Arne Wensaas (Bergen): Giardiaepidemien i Bergen
- Robert Burman (Bergen): Brystsmerter på legevakt
I tillegg har flere andre finansiering fra fondet i 2010 basert på
tidligere tildelinger.

Forskningsprosjektet, som utgår fra Almennmedisinsk forskningsenhet, skal samle inn data fra alle pasienter som kontakter sin fastlege
med influensasymptomer i Hordalandskommunene Bergen, Austevoll, Kvam, Lindås og Meland. Forskerne vil kartlegge sykdomsforløp, risikofaktorer og forekomsten av komplikasjoner knyttet
til influensaepidemien med det nye A/H1N1-viruset. Pasientene
spørres om symptomer under sykdommen, behandling, forebyggende tiltak, risikofaktorer og bruk av helsetjenesten.
Et utvalg som via spørreskjemaet samtykker til dette, vil bli spurt om
å avgi en blodprøve for å teste om de virkelig har hatt influensa, og
i så fall hvilken type. Pasientene inviteres til å delta i undersøkelsen
via sin fastlege.

Fra Unifob til Uni Research
To av forskningsmiljøene våre, Allmennmedisinsk forskningsenhet
(AFE) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm),
har siden starten vært organisert som en del av Unifob helse. Unifob
har eksistert siden 1986, først etablert som en stiftelse, men gikk over
til aksjeselskapsformen i 2003. Hovedeiere er Universitetet i Bergen
(85%) og Stiftelsen Universitetsforskning Bergen.
Fra 20 november 2009 har organisasjonen skiftet både navn og
visuell profil. Det nye navnet er Uni Research og avdelingen med de
allmennmedisinske miljøene heter nå Uni helse. Uni Research driver
forskning og utvikling innen helse, språk- og informasjonsteknologi,
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