
  

 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening         Nr. 3 – Desember 2017 

 
 

Kjære kolleger 

Det er snart jul og nytt år med nye muligheter.  
Legeforeningen vant i retten over Spekter og det er satt i gang en prosess 
for våre kollegers arbeidsforhold på sykehusene.  
Yngre legers forening går hardt ut mot OUS når det gjelder vikarpraksis. 
550 av OUS sine 1100 LIS-leger kan stå på bar bakke uten jobb og fullført 
spesialistløp. Se også Andreas Habberstad sitt innlegg om arbeidsliv og 
overtid på side 4.  
 
Det er vedtatt nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål. I den forbindelse 
har ALF sendt brev til styret i OUS, Helse Sør-Øst, Dnlf og HOD hvor vi 
skriver at en nedleggelse av akuttfunksjoner ved Ullevål vil sette behandlingen av kritisk syke og 
skadde i fare og få betydning for hele helseregionen og landet. Sykehusene i Akershus er helt 
avhengige av kompetansen ved Ullevål. Les mer: 
https://www.opprop.net/nedleggelse_av_akuttsykehuset_ulleval  
 

Trepartssamarbeidet er reetablert mellom HOD, KS og Dnlf. Siste møte var for 10 år siden og dette 
blir svært viktig med tanke på arbeidet med å redde fastlegeordningen. Det er betydelig uro blant 
allmennlegene og med rette. Det er dårlig rekruttering og mange av oss er i ferd med å bli "gamle". 
Arbeidsforholdene ift økte oppgaver tar alt for mye av vår tid. 
 
Vi har fått et grasrotopprør -Trønderopprøret (TO). Allmennlegene i hele landet diskuterer nå hva 
som må gjøres og kreves .  
Allmennlegeforeningen jobber iherdig for vår sak, men vi har ikke fått noen friske midler til 
fastlegeordningen i neste års budsjett. Bent Høie har derimot funnet 50 millioner til pilotering av 
primærhelseteam. Etter min mening er det helt gal prioritering. Jeg hadde ønsket at de kollegene i 
Norge som har sagt at de ønsker å delta, trekker seg som et tydelig signal på at først må 
fastlegeordningen styrkes. Les mer om fastlegeordningen i Burkeland-Matre sitt innlegg på side 6. 
 
Vi planlegger et medlemsmøte om fastlegeordningen tidlig i 2018 sammen med Oslo legeforening.  
Leder av Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren og sentrale personer fra Dnlf vil være til stede.  
Vi kommer tilbake med tid og sted. 
 
Akershus legeforening arrangerer i mars et kurs om "Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og 
unge". Et viktig tema som berører oss alle. Se program/påmelding på side 10. 
 
Nyheter fra Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og Bærum sykehus finner du på 
henholdsvis side 5 og 8. 
 
Ønsker alle en herlig jul og et godt nytt år .  
 
 
Leder Arne Røde 

 

https://www.opprop.net/nedleggelse_av_akuttsykehuset_ulleval
http://legeforeningen.no/yf/Praktiserende-spesialisters-landsforening/Nyheter/
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Arne Røde 
Leder 

 

Allm.prakt. fastlege 

Sæter legegruppe 
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Aage K. Huseby 
Fritt valgt/Nestleder 
 
Overlege 
Kvinneklinikken, Ahus 

Ståle Clementsen 
Of 
 
Overlege Ortopedisk 
Klinikk, Ahus 

Dianne E. Steenberg 
LSA 
 
Kommuneoverlege i 
Oppegård  

Agneta E. Iversen 
Namf 
 
Overlege 
NAV, Arbeids- og 
velferdsdirektoratet 

Gjertrud Lødøen 
Fritt valgt 
 
Ass. 
kommuneoverlege i 
Bærum  

Håvard Ravnestad 
Ylf 

 

Lege i spesialisering, 

Ahus 

 

Sverre Dølvik 
PSL 

 

Prakt. Spesialist 

AGRO Øre-nese-hals-

klinikk 

Rune Burkeland-Matre 
Af 

 

Allm.prakt. fastlege 

Høvik legesenter 
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Varamedlemmer 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Andreas H. Habberstad 
Vara 2. fritt valgt 
 
Lege i spesialisering, 
Ahus 

 

 

Mads A. Oksum 
Vara 1. fritt valgt 
 
Overlege Ortopedisk 
klinikk, Ahus 

Geir J. Korsmo 
Vara LSA 
 
Kommuneoverlege i 
Ski kommune 

 

Toril Morken 
Vara Of 
 
Overlege Kirurgisk avd., 
Bærum sykehus 
 

Rune Ougland
Vara Ylf 
 
Lege i spesialisering, 
Bærum sykehus 

 

Faranak Asadi 
Vara PSL 
 
Prakt. spesialist, 
Lørenskog øyeklinikk 

Hans-Chrstian Myklesul 
Vara Af 
 
Spesialist i 
allmennmedisin, 
Lillestrøm legesenter 
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AARRBBEEIIDDSSLLIIVV  OOGG  OOVVEERRTTIIDD  
   

Ved Andreas H. Habberstad 

Lis-lege, Ahus 
Vara fritt valgt styrerepresentant 
 

 

 
 

I Akershus legeforenings arbeidsundersøkelse våren 2015 svarte 50 % av sykehuslegene at de 
vurderte å slutte i jobben. 66 % svarte at generell arbeidsbelastning var en av årsakene. Tallene 
skapte overskrifter (1).  
 
I vår gjennomførte Yngre legers forening en liknende spørreundersøkelse for sine medlemmer. Der 
rapporterte 45 % av legene at de ikke opplevde tilstrekkelig tid til å spise eller å gå på do, mens over 
2/3 svarte at arbeidet gikk ut over fritid og familieliv (2).  
Selv om jeg på Ahus stadig hører ”skrekkhistorier” om hvordan det var før, er det liten tvil om at 
mange leger opplever stor arbeidsbelastning i dag. 
 
Samtidig er det regnskapstall som skal gå opp og budsjetter som skal effektiviseres - og som leger er 
vi vårt ansvar bevisst - som forvaltere av fellesskapets ressurser. 
Kanskje er det vår dårlige samvittighet som bidro til at leger i sykehus i 2016 oppga å jobbe nesten 
1000 årsverk (tilsvarende et Ahus) overtid uten å registrere det (3), kanskje er det de mange 
vikariatene, kanskje er det frykten for å ikke strekke til?  
 
Uansett er ingen av oss tjent med at overtid ikke føres. Overtid er en direkte konsekvens av 
underbemanning og for stor arbeidsbelastning. Vi er selv ansvarlige for at den helsehjelpen vi gir er 
forsvarlig og i A2 avtalen mellom Legeforeningen og Spekter er det nedfelt i § 3.7.1 at "Overtid 
anvendes i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven eller når legen under hensyn til 
forsvarlighetsreglene finner at pågående arbeid av hensyn til pasienten ikke forsvarlig kan utsettes til 
neste dag". Vi har altså selv ansvar for å benytte overtid når det er nødvendig for at jobben vi gjør er 
forsvarlig.  
 
YLF har hatt fokus på registering av jobb utover normal arbeidstid i høst. Vi må bli flinkere til å føre 
tiden vi faktisk jobber. Etter min erfaring gjelder dette overleger også.  
 
Med ønske om en fin og overtidsfri advent og jul! 
 
Følg YLF på sosiale medier: Facebook (@yngreleger), Instagram (@yngreleger), Snapchat 
(yngreleger), Twitter (@YngreLeger) 
 
1. NRK.no 29.04.2015: https://www.nrk.no/norge/halvparten-av-legene-vurderer-a-si-opp-fordi-

det-er-for-travelt-1.12334288 

2. Klassekampen 02.12.2017: http://www.klassekampen.no/article/20171202/ARTICLE/171209994 

3. Dagens Næringsliv 17.05.2016: 
https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/05/17/1931/Helse/leger-sier-de-jobber-924-
rsverk-gratis 

https://www.nrk.no/norge/halvparten-av-legene-vurderer-a-si-opp-fordi-det-er-for-travelt-1.12334288
https://www.nrk.no/norge/halvparten-av-legene-vurderer-a-si-opp-fordi-det-er-for-travelt-1.12334288
http://www.klassekampen.no/article/20171202/ARTICLE/171209994
https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/05/17/1931/Helse/leger-sier-de-jobber-924-rsverk-gratis
https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/05/17/1931/Helse/leger-sier-de-jobber-924-rsverk-gratis
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   NNYYHHEETTEERR  FFRRAA  PPSSLL 
    Ved Sverre Dølvik 
    Styrepresentant PSL  
 

 

 

Etter å ha gått av som leder i PSL  fra og med 1. september, er jeg nå tilbake som PSL-representant i 
styret i Akershus Legeforening. 
 
PSL  valgte et nytt og slagkraftig styre på årsmøtet, med en fin miks av nye og gamle 
styremedlemmer. Jeg er trygg på at leder Frøydis Olafsen og det nye styret vil gjøre en utmerket 
jobb. 
 
Den store saken i PSL-sammenheng i Helse Sør-Øst er fortsatt utkastet til ny handlingsplan som har 
vært ute til høring. 
 
Planutkastet fra Helse Sør-Øst inneholder forslag om "utfasing" av flere spesialiteter fra 
avtalespesialistordningen.  
PSL og Legeforeningen er sterkt kritiske til dette, og har tydelig markert dette i vår høringsuttalelse.  
 
Slike endringer vil ha dramatiske  konsekvenser for dem som berøres av dette. Det er også grunn til å 
stille spørsmål  ved lovligheten av å innføre en slik endring. 
Jus og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen er tett på denne saken, og det er faktisk ikke noen 
annen akseptabel utgang på denne saken enn at forslaget trekkes  tilbake. 
 
En annen viktig sak har vært diskusjonen rundt "administrasjonsdag". Det har i høst vært et møte  
mellom ledelsen i Legeforeningen og direktørene i RHFene, der denne saken nå skal ha blitt landet. 
Konklusjonen etter det jeg har fått brakt på det rene, er at legen har anledning til ikke å være tilstede 
i praksisen  på administrasjonsdagen, men at kontoret skal være  åpent, resepsjon og telefon betjent, 
slik at  tilgjengeligheten for pasientene  blir ivaretatt. 
 
Ellers vil jeg slå et slag for at alle som ikke har startet arbeidet med samarbeidsavtaler mellom 
avtalespesialister og sykehus, tar et initiativ for å få dette på plass. 
Det ligger mal og veileder for utarbeidelse av avtaler på PSLs hjemmesider. Legeforeningens 
sekretariat er også tilgjengelig for råd i forbindelse med dette. 
 
Så vil jeg understreke viktigheten av at alle setter seg godt inn i Rammeavtalen og dennes 
kommentarutgave. Avtalen  ligger på PSLs hjemmeside. 
Rammeavtalen er tydelig på rettigheter og plikter som så vel vi leger som RHFet har, og legger et 
godt fundament for partssamarbeidet mellom oss og RHFet.  
 
Som "ny-gammel" tillitsvalgt i Akershus legeforening ønsker jeg alle medlemmer  
God Jul og Godt Nyttår.  
 

 
 
 

https://legeforeningen.no/psl
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   NNYYHHEETTEERR  FFRRAA  AAFF   
   Ved Rune Burkeland-Matre 
    Vararepresentant Allmennlegeforeningen 
 
 
 
 
 

 

Det har vært skrevet og snakket mye om fastlegeordningen de siste 6-8 månedene. 
Trønderopprøret har jobbet iherdig for å synliggjøre de akutte utfordringene 
fastlegeordningen står ovenfor. AF arbeider tett sammen med Legeforeningen for å påvirke 
den politiske ledelsen på Stortinget og opposisjonen. Utfordringene har vært varslet lenge 
uten at våre folkevalgte har gjort noe. Dermed sitter vi i en situasjon i dag med stor grad av 
usikkerhet knyttet til fastlegeordningens fremtid. Helseministeren står fortsatt på at en 
løsning er primærmedisinske team.  
Før høstens stortingsvalg var det ikke noen spesiell interesse fra de andre politiske partiene 
omkring fastlegeordningen. Etter valget ble det derimot tatt opp på Stortinget at det er 
behov for en gjennomgang av ordningen.  
 
Over hele landet hører vi om fortvilte fastleger som beskriver en økende arbeidsmengde. 
Mange erfarne kolleger forlater ordningen før pensjonsalder på grunn av at dagens vilkår 
ikke lengre gir mening. Det er ikke rart at vi sliter med rekruttering.  
 
Hvorfor har vi havnet her? 
Fastlegene har fått økte oppgaver gjennom tre store endringer; Samhandlingsreformen, 
fastlegeforskriften og økte forventninger.  
Det har ikke blitt tilført friske midler til tross for iherdige forsøk på å informere og opplyse 
fra AF og Dnlf. Foreningen har talt for døve ører.  
Fastlegeordningen var organisert rundt et trekantsamarbeid; Stat, KS og Dnlf. Staten 
terminerte samarbeidet og dermed har det ikke vært mulig å følge opp sentrale deler av 
avtaleverket. Myndighetene har ikke ønsket å øke kapasiteten, bare oppgavene og 
forventingene.  
Frem til nå har fastlegene håndtert de økte oppgaven ved å arbeide mer og løpe fortere.  
Gjennomsnittsalderen på allmennlegene er høy, det betyr stor utskiftning i årene som 
kommer. Det vil bli vanskelig med dagens situasjon. De erfarne legene har til nå klart å bufre 
de økte forventingene, men det er ikke realistisk at nye allmennleger kan eller vil klare å 
gjøre dette. Det er en reel risiko for at ordningen vil rakne i løpet av få år.  
 
Løsningen er flere fastleger og friske midler. Listene må ned fra anslaget som ble laget i 
2001. Det er i dag langt mer å gjøre per pasient. Mange mener at det nå er mer realistisk å 
ha ca. 1100 pasienter som et årsverk, enn de nå 1500 som er definert.  
 
Det er litt trist å se at årets budsjett ikke tilfører ordningen noe. Men vi må fortsette å stå på 
og informere om problemene. 
Mens jeg skrev dette kom det melding om at helseministeren gjeninnfører trekant 
samarbeidet. En gledelig utvikling som kan være svært sentral for at det fremover skal kunne 
skje endringer i ordningen. Det må være lov å være forsiktig optimist... det er snart jul. 
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Avslutningsvis vil jeg fremsnakke faget vårt. Det er så mye bra med å være fastlege!  
Vi må holde fast ved dette selv om det stormer rundt ordningen. Vi må fremover være flinke 
til å fortelle om det gode mens vi fortsetter å arbeide intenst med å få på plass endringer 
som gjør at vi kan fortsette å arbeide med det vi liker aller best.  
 
Med ønske om en fredfull jul og godt nytt år til dere alle! 
 

Rune Burkeland-Matre 
 
 
 

 
 
 
 
 

TTaa  ii  bbrruukk  ddiinn  mmeesstt  lløønnnnssoommmmee  mmeeddlleemmssffoorrddeell  

 

Som medlem i  Legeforeningen har du og din ektefelle/samboer tilgang til Norges beste 

bankavtale. Avtalen er kollektiv, og foreningen din sørger for at du kan være trygg på at du 

får de beste betingelsene, både nå og i årene fremover. 

Flytende boligrente er nå satt ned til 1,99 % nominell (1,95 % under 34 år).  

Les mer og avtal møte på https://danskebank.no/legeforeningen 

https://danskebank.no/legeforeningen
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NYHETER FRA BÆRUM SYKEHUS 
Ved Toril Morken 

Vararepresentant for Overlegeforeningen 
Klinikktillitsvalgt for overlegene på Bærum sykehus 
Vara Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken  

 

 

Rehabilitering av sykehuset 
Etter mange år med vedlikeholdsetterslep er noen rehabiliteringsprosjekter endelig kommet 
i gang. Kirurgisk/Ortopedisk poliklinikk er utvidet inn i sykehusets eldste og vernede bygg.  
Vi har fått nye flotte undersøkelsesrom og topp moderne utstyr for knusing av nyresten er 
tatt i bruk. Venner av Bærum sykehus har gitt store bidrag bl.a. til dette. Rehabiliteringen er 
etterlengtet og en oppmuntring for de ansatte. To nye operasjonsstuer på dagkirurgen står 
for tur. Ny MR maskin av topp kvalitet installeres i ombygde lokaler.  

Sykehusets eldste del er fra 1924. Da den sto ferdig var Bærum sykehus det mest moderne 
og flotteste sykehuset i landet. Senere har det vært behov for utvidelser og med ca. 20 års 
mellomrom ble nye bygninger koblet på i takt med den faglige spesialiseringen. Sykehuset 
fikk påbygg i 1937 og 1956.  I 1980 sto neste del, som utgjør den største delen av sykehuset, 
ferdig. I 2006 var den hittil siste nye delen ferdig, med kommunal legevakt, akuttmottak, 
ambulansestasjon, observasjonspost, vestibyle, kantine og kjøkken, tekniske arealer og to 
medisinske poster. Alle deler av sykehuset er veldig godt planlagt og tilpasset hverandre. 
Sykehuset er kompakt, med korte veier mellom viktige funksjoner. Også i dag blir man 
imponert over hvor gjennomtenkt særlig bygningen fra 1980 er.  

Vedlikeholdet av sykehuset var ganske bra så lenge sykehuset var selvstendig. Det var ingen 
synlig slitasje og det ble hvert år satt av mye penger til vedlikehold. Men heller ikke den gang 
var det satt av midler til mere omfattende fornyelse av de 30 år gamle vann- og 
kloakkrørene. For et par år siden fikk vi derfor ubehagelige overraskelser, en større lekkasje 
av kloakk ned i sterillageret på operasjonsstua. Nå er det endelig satt av midler til 
oppgradering av infrastruktur og sengeposter over en periode på 8-10 år. Sykehuset har 
sammen med Ringerike og Kongsberg sykehus fått en pott på 1,6 milliarder til dette. Det er 
en god start, men ikke nok. Drammen får nytt sykehus til minst 10 milliarder. Venner av 
Bærum sykehus uttrykte bekymring i brev til Helse Sør Øst i juni i år over at de samlede 
vedlikeholdsmidlene for de tre andre sykehusene i år var redusert fra 125 millioner til 90 
millioner. 

Ansatte får mindre plass 
Når postene fra 1980 snart skal rehabiliteres må de tømmes en etter en og flytte rundt i 
bygget inntil rehabiliteringen er ferdig. At skal fornyes. Det blir nye rom med bad til 
pasientene, hovedsakelig flere enerom. Det er bra, men dette tar så mye plass at det blir 
færre pasientrom og de ansatte må vike. Malen som arkitektene planlegger etter er den 
samme som brukes for nye sykehusbygg, sist på AHUS og Kalnes i Østfold og nå Drammen. 
Erfaringene viser at det blir for lite og for trangt.  

Bygningene på Bærum sykehus er fleksible og romslige med gode vaktrom , møterom og 
samtalerom. Vi har rom som kan brukes ved overbelegg, slik at pasientene slipper å ligge i 
korridoren. Enerom med bad er bra, men passer ikke for alle. Mange pasienter setter pris på 
støtte og selskap fra medpasienter. For å få nok enerom blir vaktrom som de ansatte må ha 
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for å gjøre jobben redusert og flyttet inn i kjernen av bygningen. Der er det ikke lys. 
Moderne pasientarbeid er i utstrakt grad teamarbeid. Dette krever rom. Også pasienter 
trenger gode oppholdsarealer. I de nye sykehusene finnes knapt plass for tverrfaglige møter, 
eller plass hvor de ansatte kan ha samtaler eller arbeide konsentrert og uforstyrret. 
Bygningene blir lite fleksible. Byggekostnader er tross alt en liten del av det sykehus koster, i 
hvert fall hvis man ser det over noen år. Det er kortsiktig å skjære ned på nødvendige arealer 
til de ansatte. På Bærum sykehus er vi heldige som har eldre bygninger som er fleksible og 
har plass til de ansatte. Dette kan vi ikke ødelegge. 

Legene får også mindre plass og vanskeligere for å gjøre godt, forsvarlig legearbeid. Etter en 
mal som utbyggerne bruker settes det ved nybygg av 0,5 kontorplass pr LIS-lege og 0,8 pr 
overlege. Alle får ikke plass. Den samme malen har arbeidsgiver tenkt å bruke ved 
rehabilitering av vårt sykehus. Dette betyr at leger ikke får eget kontor eller en egen plass 
hvor de kan jobbe i fred. Det blir som i kontorlandskap hvor man må oppsøke en ny plass 
hver dag. Forskning har ikke vist at dette gir trivsel eller produktivitet. De fleste leger ved 
vårt sykehus har i dag en kontorplass hvor de kan sitte uforstyrret og har sine bøker og 
dokumenter. Spesielt overleger som har jobbet ved sykehuset i mange år har eget kontor 
eller i hvert fall en egen kontorplass. Her kan man jobbe med taushetsbelagte opplysninger, 
ta viktige telefoner til pasienter eller kolleger, skrive prosedyrer, fordype seg i nytt stoff og 
forberede undervisning. Det kan bli vanskelig å utføre disse oppgavene på en god måte når 
vi mister kontorer.  

Vi har hatt et kontorlandskap på sykehuset for LIS-leger på Medisinsk avdeling. Det ble lite 
brukt. Det fylles nå med andre funksjoner. Det nye er at avdelingen har laget en så kalt 
”lege-campus”. Der er det fine arbeidsplasser med PC til felles bruk, kaffemaskin, små 
oppbevaringsskap til verdisaker, men ikke plass til bøker.  Det er et større samtalebord og 
ingen skjermede områder. LIS-legene på Medisinsk avdeling arbeider mye på post og noen 
av dem mener at de ikke trenger fast kontorplass. Slik er det ikke på de andre avdelingene. 
Legenes arbeidssituasjon blir vanskeligere. Skal vi godta dette? 

Lokalene fylles opp – får ikke bygge nytt på tomten 
Deler av Bærum BUP har i noen år vært i sykehusets lokaler. De skulle flytte ut, men nå vil 
Vestre Vikens ledelse samle Bærum BUP på sykehuset for å spare leieutgifter. Det betyr at vi 
kan bli trangbodd i sykehuset og at omrokeringene som er nødvendige når sykehuset skal 
rehabiliteres blir vanskeligere. Vi skal også ha plass til nye funksjoner som pediatrisk 
poliklinikk og evt. reumatologer. Historien har vist at Bærum sykehus har trengt utvidelse 
med ca. 20-30 års mellomrom. De faglige tilbudene endrer seg og det blir behov for nye 
funksjoner.  Vestre Vikens ledelse har satt betingelser om at all endring av lokaler må foregå 
i nåværende bygningsmasse. Det vil ikke holde i framtiden.  

 

God jul til alle med takk for godt arbeid! 
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KKlliinniisskk  eemmnneekkuurrss  
""VVOOLLDD,,  OOMMSSOORRGGSSSSVVIIKKTT  OOGG  HHEELLSSEE  BBLLAANNTT  BBAARRNN  OOGG  UUNNGGEE""  

1.- 2. mars 2018. Thon Hotel Arena, Lillestrøm 
 

Arrangør: Kurskomiteen i Akershus legeforening i samarbeid med 

barne- og ungdomsklinikken (BUK) på Ahus 

 
Kursleder: Overlege Reidar Due, Barne- og ungdomsklinikken, Ahus 

 

PÅMELDING VIA LENKE: 
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32120  

 

 
Kurset er godkjent tellende med 16 timer til videre- og etterutdanningen Allmennmedisin, 16 valgfrie timer for 
leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Ortopedisk kirurgi, Barnesykdommer og Barne- og 
ungdomspsykiatri, 16 timer for spesialistenes etterutdanning i Psykiatri og 7 valgfrie timer for leger i 
spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Barnekirurgi. 

 

 

Dag 1 – Torsdag 1. mars 

08.30 - 09.00:  Registrering 

09.00 - 09.05:  Velkommen 
                            Ved administrerende direktør Øystein Mæland, Ahus 

09.05 - 10.00:  Barnelovgiving i Norge 
                           Ved riksadvokat Tor-Aksel Busch 

10.00 - 10.30:  Taushetsplikt kontra varslings- og hindringsplikt, om offentlige myndigheters rett 
og plikt til å varsle om mulige overgrep mot barn 

                           Ved statsadvokat Bjørn Soknes 

10.30 - 10.45:  Pause 

10.45 -  11.30:  Hva gjør Barneombudet overfor politikere for å få økt oppmerksomhet på  
                            barnemishandling og omsorgssvikt? 
                           Ved Barneombud og barnelege Anne Lindboe 

11.30 - 12.15:  Fysisk mishandling av små barn med hovedvekt på hodetraumer – 
Shaken Babies versus extern hydrocephalus 

                            Ved professor Torleiv O. Rognum, UiO 

 12.15 - 13.15:  Etterforskning ved mistanke om barnemishandling med fokus på samarbeidet 
mellom politi og helsevesen 

                            Ved etterforskningsleder Kåre Svang i Kripos 

13.15:  Lunsj 
 

14.15 - 15.00:  Funn i munnhule/hode/hals ved barnemishandling 
                          Ved klinikksjef og spesialist i pedodonti Anne Rønneberg, UiO 

15.00 - 15.30:  Fysisk barnemishandling 
                           Ved overlege Torkild Aas, Kvinne- og barnklinikken - OUS 

15.30 - 15.45:  Pause   

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32120
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15.45 - 16.15:  Seksuelle overgrep mot barn 
                           Ved overlege Arne Kristian Myhre, BUK, St. Olavs Hospital 

16.15 - 17.00:  Barnepsykiatriske manifestasjoner ved vold, overgrep og omsorgssvikt hos 
barn og unge. 
Ved avdelingsoverlege Betty Van Roy, BUP Nedre Romerike, Ahus 
 

 

Dag 2 – Fredag 2. mars    

08:30 - 09.00:  Bildediagnostikk ved vold mot barn 
                           Ved professor i radiologi Arne S. Borthne, Ahus 

09.00 - 09.30:  To alvorlige tilfeller av barnemishandling på Ahus. 
                            Ved overlege Reidar Due, Barne- og ungdomsklinikken, Ahus 

09.30 - 10.15:  Barnevernet i dag – utfordringer 
                            Ved enhetsleder Janne Christin Storrustløkken, Stovner barnevern 

10.15 - 10.30:  Pause 

10.30 - 11.30:  Et voldsoffer forteller sin historie 
                            Navn er ikke klart ennå… 

11.30 - 12.30: Lunsj 

12.30 - 13.15:  Hva kan vi lære av den amerikanske modellen? 
                           Ved Sykepleier Mary Jo Sandholm, Sosialpediatrisk seksjon, OUS - Ullevål 

13.15 - 14.00:  Hva kan helsestasjonen gjøre for å forebygge eller få mistanke om barne- 
mishandling og omsorgssvikt? 

                           Ved helsesykepleier Solveig Ude 

14.00 - 14.15:  Pause 

14.15 - 15.00:  Barnevernets utfordringer i fremtiden 
                           Ved forsker Elisabeth Backe-Hansen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

15.00:                Slutt 
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OOVVEERRSSIIKKTT  OOVVEERR  SSTTØØTTTTEEKKOOLLLLEEGGEERR  II  AAKKEERRSSHHUUSS 
Mer informasjon om helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter finner du på 

Legeforeningens nettside: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/ 
 

Arne Johannes Hjemmen  
Leder 
 
Mobil: 900 71 502 
E-post: ahjemmen@gmail.com 
 

 
 

Ragnhild Thorstensen Horn 
Medlem 
 
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus 
Mobil: 400 65 435 

  E-post: ragnhildhorn1@gmail.com, 

 
  

Jørgen Henrik Brochmann 
Medlem 
 
Arbeidssted: Henrik Brochmann AS 
Mobil: 951 38 024 
E-post: hbrochma@online.no 
 

 
Elisabeth Juvkam 
Medlem 
 
Arbeidssted: Lønnås legesenter 
Telefon: 951 10 935 
E-post: ejuvkam@gmail.com 

 
 
Agneta Emma Iversen 
Medlem 
 
Arbeidssted: Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Mobil: 907 00 589 
E-post: agneta-emma@live.no 

 
 

Fredrik Jakhelln 
Medlem 
 
Arbeidssted: Dr. Jakhellns spesialistpraksis 
Mobil: 959 32 549 
E-post: fre-j@online.no 

 
 

 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=094022069034002048175229012243171146061154080152
mailto:'ahjemmen@gmail.com'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=202118044064117196129038079120109170079240205068
mailto:ragnhildhorn1@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028038079197227102077235084164121127015217214076
mailto:'hbrochma@online.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=242108128233080049102172132145125039218149035014
mailto:ejuvkam@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028087163212078218019037226065081171207164038082
mailto:'agneta-emma@live.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=098014172003161059143104009237147054004234179048
mailto:'fre-j@online.no'

