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Syd-Vesten
2021 fortsetter mer eller mindre slik
2020 sluttet. I skrivende stund uttaler
FHI-direktør Camilla Stoltenberg at
hun tror at vi må leve med tiltak også
ut dette året. Det er denne usikkerheten som er årsak til at Landsstyremøte
2021, som vi i Rogaland legeforening
hadde planlagt, til slutt måtte bli utsatt til
2022. Det kan oppleves uutholdelig og slitsomt,
men vi må holde ut og støtte hverandre til å stå i situasjonen litt til.
Lyspunktet er selvsagt vaksinene som har kommet, og vaksinasjonen
som er i gang. Kommunene organiserer og prioriterer innbyggerne
i ulike grupper, og det samme gjør helseforetakene for sine ansatte.
Særlig gjelder dette de med de mest utsatte arbeidsforholdene samt
nøkkelpersoner i smitteberedskap.
Helseminister Bent Høie har bestemt at det skal etableres Helsefellesskap.
Helsefellesskap hvor helseforetakene og kommunene skal diskutere og
enes om best mulig samhandling. I diskusjoner og møter om samhandling, er fastlegene helt sentrale. Hvordan kan vi jobbe for at forholdene
blir lagt til rette slik at interesserte og engasjerte fastlegekollegaer har
mulighet til å delta i disse viktige møtene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten? Legeforeningen sentralt jobber med å komme med
forslag til gode løsninger, men for at det skal kunne bli en løsning, må det
være en vilje på tvers av forvaltningsnivåene. Erfaringsmessig kan dette
dessverre vise seg å bli krevende, men selvsagt ikke umulig.
I år er det Stortingsvalg og helsespørsmålet vil mest sannsynlig være
et av de viktigste spørsmålene folket vil ha svar på i valgkampen.
Legeforeningen jobber systematisk for å fremme saker vi ser og har sett
vil få stor betydning for helsetjenesten i årene fremover. Vi trenger store
nok sykehus, og vi i Rogaland legeforening vil særlig nå følge prosessen
med Nye SUS nøye. Et av Norges største byggeprosjekt, men som vi av
en eller annen grunn, hører svært lite om. Blir det egentlig stort nok,
eller kommer nye SUS til å føye seg inn i rekken av de som er for små
i det de åpner? Vi må også sørge for god beredskap, vi må ha en sterk
fastlegeordning, og sist men ikke minst, vi må prioritere psykisk helse
og motvirke utenforskap. Sammen skal vi skape en god helsetjeneste.
#Helse og trygghet først.
Janne Kristine Bethuelsen
Leder RLF
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Det er på tide å sette
helse og trygghet først
Marit Hermansen
President i Legeforeningen

«Helse og trygghet først» er Legeforeningens satsing for å løfte
helsepolitikk på den politiske
agendaen frem mot stortingsvalget. Da pandemien traff Norge
ble helsetjenesten satt på en krevende prøve. Det gir Legeforeningens helsepolitiske satsing
et dystert bakteppe.
Vi står nå i et valgår. Koronaviruset
omgir oss fortsatt på alle kanter.
Pandemien har for alvor vist hvor
avhengige vi er av en sterk og robust
helsetjeneste. Hvis det offentlige skal
sørge for hjelp og trygghet til alle også i
fremtiden, må politikerne bevilge mer
til helsesektoren i årene som kommer.
Det er flere utviklingstrekk som gir
grunn til bekymring, og på sikt kan
dette undergrave den offentlige
helsetjenesten. Produktiv iteten
i sykehusene går ned fordi det ikke
investeres nok. Kapasiteten i fastlegeordningen er sprengt. Svekkelse
av psykisk helsevern og redusert
døgntilbud. En total arbeidsbelastning som gir legene stadig mindre
tid til pasientene, både i sykehus og
kommuner.
Pandemien har krevd mye av helsetjenesten, noe som også gjenspeiles
i statsbudsjettet for 2021 gjennom
høye ekstrabevilgninger. Men dersom
koronabevilgningene holdes utenfor,
er veksten betraktelig mindre. Da
løser ikke budsjettet de utfordringene

hel s et jene sten st å r over for.
Legeforeningen er opptatt av å sikre
at årets løft markerer begynnelsen på
et tydelig taktskifte i bevilgningene til
helse. Tiden er inne for å sette helse
og trygghet først.

Trygghet for alle
I flere år har forutsetningene for å
håndtere kriser i helsetjenesten vært
forsømt. Da pandemien traff oss, manglet vi tilstrekkelig smittevernutstyr.
Dersom fastlegene har for lav kapasitet og mangler smittevernutstyr, øker
presset på spesialisthelsetjenesten
og sykehusene. Hvis vi skal stå godt
rustet til å møte neste pandemi, må
Norge bli mer selvforsynte med både
medisiner og vaksiner, i tillegg til
smittevernutstyr.
Sykehusene er særlig utsatt i møte
med en pandemi. Derfor må vi øke
intensivkapasiteten. Vi trenger økt
kompetanse og mer utstyr og plass. I
tillegg må vi sikre god beredskap på
lokalt nivå ved å styrke kommuneoverlegens rolle. God beredskap koster,
men dårlig beredskap koster mer.

det følger ikke med nok penger – og
midlene kommer for sent.
Handlingsplanen tar heller ikke tak
i den høye arbeidsbelastningen for
fastlegene i legevakt. Stor arbeidsbelastning og behovet for vern utløste
streik sist høst. Til tross for et svært
forsiktig uttak av 35 leger, ble streiken
stanset etter én uke. Det illustrerer
hvor skjørt legevakten er organisert
og hvor liten kapasiteten er. Det skal
med andre ord lite til før beredskapen
i kommunene påvirkes.
Fastlegeordningen må derfor styrkes
ytterligere. Fastlegene må få mer tid
til hver pasient, mer tid til å holde seg
faglig oppdatert og det må rekrutteres
minst 500 nye allmennleger hvert år.
Arbeidsbelastningen i legevakt må ned.

Psykisk helse viktigere
enn noen gang

Fastlegeordningen krever
ytterligere opptrapping

I tider preget av sosial isolasjon,
økonomisk usikkerhet og stigende
arbeidsledighet, øker risikoen for
utenforskap og psykiske lidelser.
Mange med psykiske lidelser opplever nå redusert behandlingstilbud.
Behovet for tjenester innen psykisk
helsevern vil øke fremover.

Fastlegeordningen er selve ryggraden i helsetjenesten. Samtidig har
ordningen stått i en krise i flere år.
Regjeringen la i mai 2020 frem en
fireårig handlingsplan som skulle
forhindre kollaps. Mange av tiltakene
er gode og helt nødvendige, men

Politikerne må derfor legge seg i selen
og levere en opptrappingsplan med
øremerkede midler, flere stillinger
for leger i spesialisering i psykiatri og
stanse nedbyggingen av døgnplasser.
Dette haster mer enn noen gang.
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Vi må slutte å bygge
for små sykehus
Befolkningen blir eldre og følgelig
øker behovet for helsetjenester.
Samtidig bygges nye sykehus med for
få sengeplasser, færre rom og lavere
kapasitet. Ahus, Sykehuset Østfold
Kalnes og Kirkenes sykehus, var alle
for små allerede ved innf lytting.
Kalnes hadde ironisk nok korridorpasienter fra på åpningsdagen og
har slitt med dette siden. En rekke
sykehus over hele landet er nå enten
under bygging eller planlegging.
Alt tyder dessverre på at de samme
feilene begås igjen.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff
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Det er et politisk ansvar å sikre at nye
sykehus blir bygget med tilstrekkelig
kapasitet. Nå må politikerne kjenne
sin besøkelsestid og løfte denne
viktige diskusjonen frem igjen under
valgkampen.

Velferdsstatens kanskje viktigste
bærebjelke og fremste adelsmerke er
den offentlige helsetjenesten.
Et omfattende tilbud som sørger for
trygghet og helsehjelp til hele befolkningen, uavhengig av hvem du er eller
hvor du bor. For å etterleve befolkningens forventninger og politikernes
ambisjoner – og for opprettholde
kvalitet og tillit – må helsetjenesten
prioriteres høyere i offentlige budsjetter. Dette ansvaret hviler på våre
folkevalgtes skuldre. Legeforeningen
står klare til å bidra. Våre medlemmer
og tillitsvalgte representerer hele
bredden i helsetjenesten. Når vi
mobiliserer, har Legeforeningen stor
gjennomslagskraft. La oss derfor gjøre
det vi kan for at Norge setter helse og
trygghet først.

Fylkeskommunens
arbeid med folkehelse
Dag-Helge Rønnevik
Varamedlem Rogaland legeforening

Akkurat som skolemedisinen skal
folkehelsearbeidet være evidensbasert (evidence-based public
health). En forutsetning for dette
er å ha et godt nok datagrunnlag
om befolkningens helse.
Rune Thorkildsen Slettebak jobber
som rådgiver i folkehelseavdelingen i
Rogaland fylkeskommune. Syd-Vesten
har tatt en prat med han for å høre litt
mer om hva de jobber med, og hvordan
det egentlig står til med folkehelsen i
Rogaland.
Intervjuet ble gjennomført like før resultatene fra Folkehelseundersøkelsen
2020 i Rogaland ble publisert. Se
tekstboks for en oppsummering av de
viktigste funnene i undersøkelsen der
over 35 000 rogalendinger deltok.

Folkehelselovens
formålsparagraf
§ 1 Formålet med denne loven
er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet
skal fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold og bidra til
å forebygge psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse.

Rogaland legeforenings
mål om bedre folkehelse
Bedre folkehelse
• En godt integrert helsetjeneste
med høy kvalitet og likeverdig
tilgjengelighet
• En sterk fastlegeordning
• En velfungerende
spesialisthelsetjeneste
• Et kunnskapsbasert
folkehelsearbeid

sykehus og et kunnskapsbasert
folkehelsearbeid er fundamentet for
å sikre et bærekraftig helsevesen.
Kommunene har fått et stort ansvar
nasjonalt for folkehelsearbeid.
Dette grenser til og overlapper med
individrettet arbeid i helsetjenestene.
Utfordringen er å få dette til å henge
sammen, og at også helsetjenestene
bidrar til utjevning av sosiale ulikheter
i helse. Rogaland legeforening ønsker
derfor at allmennleger, samfunnsmedisinere og sykehusleger sammen kan
bidra til større oppmerksomhet på hva
som skaper god helse.

En sterk primærhelsetjeneste, gode

Resultater fra
Folkehelseundersøkelsen
2020 i Rogaland
• Folkehelseundersøkelsen 2020 var
den mest omfattende kartleggingen
av innbyggernes egenvurderte
trivsel og helsetilstand som har blitt
gjennomført i Rogaland.
• Drøyt 35.000 personer i alderen 18 år
og oppover besvarte undersøkelsen.
• Det store utvalget ble muliggjort
gjennom å gjøre undersøkelsen
heldigital. Spørreskjemaet var
elektronisk, og all kommunikasjon
skjedde per SMS/e-post.
• Svarprosenten var i overkant av 46
prosent, og vi har god dekning for
aldersgruppen 18-80 år.
• Datagrunnlaget er stort nok til at vi
forventer å kunne ta ut data for de
fleste kommunene i fylket

• 78 prosent av de som besvarte
undersøkelsen er fornøyde med
tilværelsen.
• 90 prosent opplever middels eller
god sosial støtte.
• 76 prosent opplever sin egen helse
som god eller svært god.
• 77 prosent trives godt eller svært
godt i nærmiljøet.
• De geografiske forskjellene i svarene, både innad i fylket og mellom
Rogaland og andre fylker er stort
sett små.
• Det er tydelige sosiale forskjeller i
svarene.
• I svar som har med trivsel og velferd
ser vi også en tydelig aldersgradient:
innbyggerne har det bedre jo eldre
de er.
• Svarene viser betydelige utfordringer med psykiske plager, særlig hos
kvinner i aldersgruppen 18-29 år.
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Fysisk aktivitet og lokale møteplasser bidrar til bedre helse i befolkningen. I vinter har islagte vann bidratt godt til dette! Dette
bildet er fra Kolnes i Karmøy kommune. Foto: Dag-Helge Rønnevik.

Syd-Vesten: Hvordan står det egentlig
til med folkehelsen i Rogaland?
Rune: Dette er et spørsmål vi har
vansker med å gi et kortfattet svar på. Å
svare på hvordan det står til med folkehelsen like før vi får tilgang til det beste
kunnskapsgrunnlaget vi noen gang har
hatt føles som dårlig timing! Folkehelse
har så mange dimensjoner at det fort
blir problematisk å lage korte og enkle
svar. Folkehelsen er i all hovedsak god
– men dette skyldes delvis at vi har en
ung befolkning. Vi gjør det jevnt over
dårligere om vi aldersstandardiserer
tallene mot nasjonalt nivå enn hvis vi
bruker råtallene.
Vi har store sosiale forskjeller – og det
gjør at det vrir seg litt inni meg når
jeg sier at folkehelsen stort sett er god,
fordi det er mange som står helt eller
delvis utenfor og ser at «alle andre» har
masse materielle goder som de ikke
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har mulighet til å oppnå selv. Om vi
vektlegger disse gruppene, så er tilstanden vesentlig dårligere. Dette med
opphoping av folkehelseutfordringer
i noen grupper er (sannsynligvis) et
undervurdert problem i dette arbeidet.
Dataene vi har tilgjengelig nå kommer
på aggregert nivå, og gjør det dermed
umulig å oppsummere hvordan ulike
indikatorer forholder seg til hverandre
på individnivå. Resultatene fra folkehelseundersøkelsen vil bedre denne
situasjonen betraktelig, men også der
er det utfordringer, siden deltakelsen
sannsynligvis er betydelig lavere fra
de mest utsatte gruppene. Det er også
en del geografiske forskjeller, hvor
utfordringsbildet i sentrale og rurale
strøk er ulikt.
Syd-Vesten: Hvordan kan kunnskapsgrunnlaget brukes / få betydning i
helsevesenet?

Rune: Her er det fristende å returnere
spørsmålet til helsevesenet. Vi kan gjøre
en del oppsummeringer og beskrive
deler av utfordringsbildet forskjellige
steder, men det er ikke klart for oss
hva slags behov helsevesenet har.
Oversiktsarbeidet er i betydelig grad
innrettet mot nettopp det – å få oversikt. Hvem i helsevesenet har behov
for denne typen oversikt? Det er lett
å se for seg at det kan være aktuelt for
kommuneleger, epidemiologer og andre
som jobber med folkehelse og forebygging – men vi mangler informasjon om
hvem de er og hva de jobber med.
I tillegg har vi mye underliggende teori
og tilnærminger knyttet til dette med
forebygging, helsefremming og det å
hindre at personer blir pasienter – å
få hver enkelt person, og samfunnet
totalt sett, til å ta vare på og fremme
helse. Men her kan det godt hende
at helsevesenet har mer å bidra med

overfor oss, enn omvendt. Ett tips er
å bruke kunnskapsgrunnlaget mer
aktivt inn i arbeidet med delavtalene
etter Samhandlingsreformen (delavtale 7 og 10).
Syd-Vesten: Hvilken "gjennomslagskraft" har arbeidet med oversikt over
folkehelsen hatt politisk, i kommunene
og /eller fylkeskommunene?
Rune: Folkehelsearbeidet har oppnådd
stor politisk legitimitet, og vi har – eller
er i alle fall veldig nær – en politisk
konsensus om målene. Det er ikke
samme enighet om midlene som bør
brukes for å nå målene.
Syd-Vesten: Hvordan blir dette kunnskapsgrunnlaget brukt i Rogaland?
Rune: Det mangler vi mye informasjon
om. Vi i fylkeskommunen bruker det
selv, men har samtidig utfordringer
med å spre det i egen organisasjon.
Samtidig er det andre deler av
organisasjonen (f.eks. opplæring)
som i lang tid har drevet et godt og
viktig folkehelsearbeid uavhengig av
kunnskapsgrunnlaget som kommer fra
folkehelse. De er kjent med kunnskapsgrunnlaget (tror jeg), men i hvilken
grad de bruker det, er mer usikkert.
En del kommuner bruker det aktivt,
andre har sitt eget, og for atter andre
mangler vi informasjon.
Alle kommunene i Rogaland deltar
i Partnerskap for folkehelse. I avtalene som ligger til grunn for dette
partnerskapet er det et punkt om at
oversikt over helsetilstand og sentrale
påvirkningsfaktorer skal gjøres kjent
for kommunens sektorer, folkevalgte
og frivillige aktører i lokalsamfunnet.
Syd-Vesten: Hvilke resultater kan man
vise til så langt, dersom noen skulle
etterlyse "effekten" av dette arbeidet?
Rune: Det viktigste resultatet er kanskje

Rune Slettebak. Foto: privat

en økt bevissthet omkring folkehelse
og hvorfor det er viktig, men det er
samtidig et veldig diffust resultat. Vi
har sett at det har blitt et økt fokus på
folkehelse i kommunal og fylkeskommunal planlegging, saksbehandling
osv. Av konkrete resultater kan jo
nevnes for eksempel ordninger med
gratis skolefrokost i videregående skole.

Indirekte har vi bidratt til at kommunene har jobbet mer systematisk med
folkehelse, med penger, oppmuntring
og heiarop fra oss.
Med det sier vi takk til Rune for at
han stilte opp til dette intervjuet,
og ønsker lykke til videre med dette
viktige arbeidet.

Kilder
Rogaland legeforening målsetninger 2019-2021: https://www.legeforeningen.no/contentassets/1c38dbb6f777474eacc343ecfcb4269c/malsettinger-styret-rlf-2019-2021.pdf
Folkehelsearbeidet i Rogaland fylkeskommune: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/
Folkehelseundersøkelsen 2020: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/folkehelse-undersokelsen-2020-fhus/
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Nytt fra PSL: Hva skjer?
Finn Finsnes
Dr. med, tillitsvalgt praktiserende
spesialisters landsforening PSL Rogaland

Året 2020 var naturligvis også for
avtalespesialistene i Helse Vest preget
av korona-situasjonen. Det har tvunget
seg fram en ny måte å innrette virksomheten på. Noen ble pålagt å stenge
ned og kun ta imot ø hjelp pasienter
i en måned (øyelegene). Deretter 30
% aktivitet og gradvis økning til full
drift fra juni. De fleste har nedskalert
driften ved å ha lengre tid mellom hver
pasient slik at det ikke blir for mange
på venterommet. Dette har naturligvis
ført til et etterslep av arbeidsoppgaver.
For mange har det ført til at man
har måttet utvide arbeidstiden. For
eksempel innen luftveissykdommer er
tilstrømningen av nyhenviste pasienter
rekordhøy, som følge av et generelt økt
fokus på luftveisplager. Som et resultat
av dette har noen økt arbeidstiden med
klinisk rettet arbeid med 20-30 %.
I 2020 kom det ingen nye hjemler
innen avtalepraksis, men to hjemler
innen psykiatri er videreført etter
senior (Stavanger og Sandnes), ellers
en i indremedisin (Sandnes) og en i
revmatologi (Stavanger). Videre er to
hjemler innen ØNH besatt med overtakelse i 2021 (Stavanger og Egersundområdet) og en junior/senior ordning
innen ØNH er inngått i Haugesund.
Det er planlagt intervjuer for en annen
psykiatrihjemmel (Stavanger), midlertidig utsatt pga pandemien. I Egersund
er det ledig en stilling i Gynekologi,
utlyst to ganger uten søkere.
Ifjor arbeidet vi med å få til et pilotprosjekt innen rettighetsvurdering
av henviste pasienter innen psykisk
helsetjeneste hvor også avtalepsykologene skulle være med. Det var
mange brikker som ikke var helt
avklart og det var ikke kapasitet blant
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hjemmelshaverne å påta seg ytterligere
oppgaver som ville gå ut over kurativ
virksomhet.

Det betyr at fast
leger og andre
ikke lenger kan
sende en henvisning til psy
kiater A eller B. Om likevel
så skjer må avtalespesia
listen videresende denne til
Felles Henvisningsmottak
hvor søknaden blir vurdert
av representanter fra DPS
og en avtalespesialist vil
også være representert i
dette arbeidet
Ett politisk satsningsområde fra Bent
Høie er at avtalespesialistene skal
tildele pasientrettigheter i henhold
til Helsedirektoratets prioriteringsforskrift i den enkelte praksis, begrunnet
behovet i bedre tilgjengelighet for
pasienter. Nå er det endelig avklart at
eventuelle fristbrudd fra spesialisten
ikke skal belastes den enkelte utøver
økonomisk, men det er Helse Vest som
tar regningen for behandling annet
sted dersom en pasientrettighet blir
innrømmet, men ikke får undersøkelse
innen angitt tid. Legeforeningen har
arbeidet aktivt med dette og fått gjennomslag for viktige premisser. Allerede
fra 1 mars i år trer dette i kraft for
avtalespesialister innen psykiatri (og
psykologi), da gjennom en nyordning

med felles henvisningsmottak. Det
betyr at fastleger og andre ikke lenger
kan sende en henvisning til psykiater
A eller B. Om likevel så skjer må
avtalespesialisten videresende denne
til Felles Henvisningsmottak hvor søknaden blir vurdert av representanter
fra DPS og en avtalespesialist vil også
være representert i dette arbeidet.
Om dette skal være en fast eller flere
rullerende spesialister er ikke avklart,
hvordan kompensasjonen for dette vil
bli vet man ikke per i dag. Dette vil
også ha en annen dyptgripende konsekvens, både for avtalespesialisten
og pasienten. Hvis en pasient tidligere
har vært hos psykiater A tidligere (og
behandlingen avsluttet), er det ikke
gitt at det er samme avtalespesialist
som følge opp. Pasienten kan ikke
få time der uten å ha blitt vurdert av
Felles Henvisningsmottak, mantraet
er «En vei inn» til spesialist i psykisk
helsevern. Selv om dette er en nasjonal
ordning og ment å være permanent så
er det lagt inn en 2 års prøveperiode.
Etterhvert vil også somatiske spesialister bli pålagt rettighetsvurdering
av henviste pasienter, men foreløpig
er dette uten felles henvisningsmottak.
Og slik håper vi det forblir.

Landsstyremøte 2021,
utsatt til 2022 i Stavanger
Janne Kristine Bethuelsen
Leder RLF.
Spes. i patologi, Sus.

Landsstyremøte 2021- komiteen
som består av Peter Christersson,
Marit Halonen Christiansen, Kristin
Fagereng, Jan Robert Johannessen
og meg selv, har hele tiden hatt nær
og god kontakt med Legeforeningen
sentralt gjennom generalsekretær
og representant fra sekretariatet i
planleggingen av møtet.
Da bølge to av pandemien herjet på sitt
verste nå i høst, så vi oss nødt til å ta en
avgjørelse angående Landsstyremøtet
2021 i Stavanger. Hovedårsaken var
usikkerheten, og komiteen anså det
problematisk og uansvarlig å inngå
kontrakter for sosialt program og
kulturelle innslag, som ville føre til
at vi i lokalforeningen ble økonomisk
ansvarlige, om fysisk møte ble avlyst.
En av de største kontraktene, som
allerede var inngått, har vi fått utsatt
til 2022.
Sent i høst behandlet derfor styret
i Rogaland legeforening (RLF)
saken fremmet av komiteen, og
det var enighet om at vi ville be
Legeforeningen sentralt om å få
utsette Landsstyremøtet 2021 til 2022
i Stavanger. De hadde stor forståelse
for utfordringene vi presenterte,
og saken var oppe i Sentralstyret.
Under Landsstyremøte 2020, del 2,
informerte presidenten Landsstyret
om avgjørelsen.
Landsstyremøte 2021 blir derfor
nå planlagt avholdt i Lillestrøm i
Legeforeningens regi, 1.-3.juni i år.

Radisson Blu Atlantic hotel

Det er om vi kan møtes fysisk.
Vi i Landsstyremøtekomiteen samt
styret i RLF ønsker derfor Landsstyret
velkommen til Stavanger 31.mai2.juni 2022.
Janne Kristine Bethuelsen
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Først i verden med
oppfølging av førstehjelpere
Anna Marie Moe Øvstebø
Prosjektleder Oppfølging førstehjelpere,
Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS).

Conrad Arnfinn Bjørshol
Fagrådsleder for Sammen redder vi liv, seniorforsker ved Regionalt akutt
medisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS). Anestesilege ved
S tavanger Universitetssykehus. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Norge er det første landet i verden
som nå tilbyr oppfølging av førstehjelpere i regi av det offentlige.
Det å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse,
særlig for lekfolk som ikke har
helsefaglig bakgrunn. Førstehjelpere får derfor nå tilbud om
oppfølgingssamtale av erfarent
helsepersonell.
Driftes av RAKOS
Tilbudet startet opp i november 2020, og
er foreløpig innenfor Helse Stavanger
sitt opptaksområde. Målet er likevel at
tilbudet så snart som mulig skal utvides
til hele Helse Vest og deretter til resten
av landet. Tilbudet driftes av Regionalt
akuttmedisinsk kompetansesenter i
Helse Vest (RAKOS) og samarbeider
med dugnaden «Sammen redder vi liv»
og Helsedirektoratet. RAKOS arbeider
med å utvikle, forene og spre kompetanse for en bedre akuttmedisinsk
tjeneste i Helse Vest og er tilknyttet til
Helse Stavanger.

Tøft å være førstehjelper
Det anslås at omtrent 7000 personer i
Norge utfører hjerte- og lungeredning
(HLR) eller ringer 113 ved hjertestans
hvert år1. Det å utføre HLR kan være
en tøff påkjenning. Når ambulansen
har kjørt kan førstehjelpere ofte stå

Foto: Svein Lunde, SUS.

igjen med mange tanker og spørsmål. En slik hendelse kan prege
førstehjelperen i lang tid etterpå.
Mange sliter med skyldfølelse fordi
de tror de har gitt utilstrekkelig HLR,
og mange er urolige for hvordan det
gikk med pasienten uten mulighet
for å innhente informasjon. De kan
også oppleve søvnvansker, flashbacks,
vekttap, angst, konsentrasjonsvansker,
redusert arbeidskapasitet og mye mer.
Dette ble påvist i en studie utført ved
Helse Stavanger av Mathiesen og
Bjørshol et al (2). Etter å ha deltatt i en
hjertestanshendelse har det frem til nå
ikke vært noen steder førstehjelperen

En slik hendelse
kan prege første
hjelperen i lang
tid etterpå. Mange sliter
med skyldfølelse fordi de
tror de har gitt utilstrekkelig
HLR, og mange er urolige
for hvordan det gikk med
pasienten uten mulighet for
å innhente informasjon.

Ca. 3500 personer får hjertestans utenfor sykehus hvert år i Norge (1). Dersom vi kalkulerer med at det i gjennomsnitt er to personer til stede ved
hver stans da de fleste skjer i hjemmet og/eller sammen med nære relasjoner, får vi anslagsvis 7000 personer som utfører HLR eller ringer 113 ved
hjertestans. Det finnes ingen sikre tall på antall førstehjelpere ved hjertestans i Norge.

1
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kan henvende seg for å få hjelp til å
bearbeide opplevelsen. Dette gjør vi
nå noe med.

Om tilbudet
Oppfølging tilbys personer som har
vært til stede eller ytt førstehjelp til
en bevisstløs person. Dette vil da ofte
være hjertestanshendelser, men også
alvorlige ulykker. Tilbudet gis til både
lekfolk, helsepersonell som utfører
førstehjelp utenfor arbeidstiden og
akutthjelpere.
Tilbudet består av en samtale med
erfarent helsepersonell. Dette vil på
mange måter tilsvare en debriefing slik
som helsepersonell deltar i regelmessig. I utgangspunktet vil det ikke gis
noen informasjon om konkret hendelse eller konkret pasient. Eventuelle
medisinske og tekniske spørsmål fra
førstehjelperen vil derfor besvares
på et generelt grunnlag. Unntaket er
informasjon om pasienten har overlevd
eller ikke. Dette krever imidlertid
innhenting av samtykke fra pasienten
eller pasientens pårørende. Hvis det
er behov vil det også informeres om
smittetesting. I tillegg vil det innhentes
tilbakemeldinger fra førstehjelperen
om deres opplevelse av det å utføre
førstehjelp og deres opplevelse av de
prehospitale tjenestene.

Egne erfaringer
Selv om tilbudet er relativt ferskt har
vi fått litt egne erfaringer og sett flere

Foto: Svein Lunde, SUS.

Mange av første
hjelperene sitter
igjen med sterke
sanseinntrykk; lukt, smak,
lyder, berøring og syns
inntrykk. De kan gjenopp
leve hendelsen gjennom
disse sanseinntrykkene,
noe som er vanlig for
mennesker som har opp
levd traumer

Oppfølging av førstehjelpere
Nyetablert tilbud som gis til alle som
har vært til stede eller som har gitt førstehjelp til en bevisstløs person. Dette
vil ofte være hjertestans-situasjoner,
men også alvorlige ulykker og skader.
Tilbudet gjelder foreløpig innenfor
Helse Stavanger sitt opptaksområde,
men målet er å utvide tilbudet regionalt, nasjonalt og i resten av verden.
Oppfølgingstilbudet gis til både lekfolk,
helsepersonell som utfører førstehjelp
utenfor arbeidstiden og akutthjelpere.

likehetstrekk mellom førstehjelperene
som har benyttet seg av tilbudet.
Mange av førstehjelperene sitter igjen
med sterke sanseinntrykk; lukt, smak,
lyder, berøring og synsinntrykk. De kan
gjenoppleve hendelsen gjennom disse
sanseinntrykkene, noe som er vanlig for
mennesker som har opplevd traumer
(3). Mange klandrer også seg selv for
ikke å ha gitt tilstrekkelig førstehjelp.
Mange grubler på slike skyldtanker,
men også gjerne på en del medisinske
spørsmål. Det har vært mer medisinske
spørsmål enn forventet tross at bare
noen ytterst få av førstehjelperene har
hatt helsefaglig bakgrunn.

Førstehjelpertelefon: 903 66 529.

Tilbudet innbefatter:

Ved behov for akutt hjelp ring
medisinsk nødtelefon 113.

• En samtale om hendelsen sammen
med helsepersonell.

Hvis det haster litt ring legevakten
116 117.

• Informasjon om utfallet til pasienten.
Informasjon om utfall vil kun meddeles dersom pasient eller pårørende
samtykker til det.
• Informasjon om smittetesting ved
behov.
• Tilbakemelding til helsevesenet.

Ta gjerne kontakt med oss på anna.
marie.moe.ovstebo@sus.no for å
få tilsendt kort som kan deles ut
til førstehjelpere.
Disse inneholder
litt informasjon
om tilbudet og
kontaktinformasjon.
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For de som ikke har vært pårørende
eller bekjent av pasienten har
bekymring rundt utfall stått sterkt.
Søvnvansker er også noe som har gått
igjen hos de fleste førstehjelperene.
Ellers har det vært stor variasjon i alder
og en jevn kjønnsfordeling på dem som
har vært inne til samtale. Det som har
vært særlig interessant er at tidspunkt
fra førstehjelpshendelsen har variert i
stor grad. Det har vært førstehjelpere
fra helt ferske hendelser til hendelser
for over 30 år siden. Selv om dette er
foreløpige erfaringer kan det tyde på

at det å være førstehjelper er noe som
kan gi store psykiske belastninger,
som også kan vedvare over lang tid.
Dette er også i overensstemmelse med
forskning av Mathiesen og Bjørshol
et al (2).

førstehjelpere viser tegn til sykdom
som følge av hendelsen (angst, depresjon, selvmordstanker e.l.) henvises de
til det øvrige behandlingsapparatet for
diagnose og behandling.

Videre oppfølging

Det vil også gjøres forskning på
førstehjelpere som deltar i oppfølgingstilbudet. Forskningen vil prøve
å avdekke hvor stort behov det er for
dette tilbudet og hvilken effekt tilbudet
har på førstehjelperen.

De aller fleste førstehjelpere behøver
sannsynligvis ikke videre oppfølging
etter en slik gjennomgang som dette
tilbudet legger opp til. Dette ser også
ut til at det stemmer med våre egne
erfaringer så langt. Dersom noen

Kilder
1. Tjelmeland I K-JJ, Nilsen JE, et al. Årsrapport for 2019 med plan for
forbedringstiltak. In: hjertestansregister N, editor. 2020.
2. Mathiesen WT, Bjorshol CA, Braut GS, Soreide E. Reactions
and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to
out-of-hospital cardiac arrest victims: a qualitative study. BMJ Open.
2016;6(5):e010671.
3. RVTSøst. Enkeltstående traumer 2020 [cited: 02.02.2021]. Available
from: https://www.traumebehandling.no/oppdage/gjenopplevelse/.
Mer informasjon om det nye tilbudet: Førstehjelpere - Helse Stavanger
(helse-stavanger.no)

Forskning

Mer informasjon for helsepersonell: Oppfølging førstehjelpere - Helse
Stavanger (helse-stavanger.no)
Nyhetssak på sus.no: Først i verden å tilby oppfølging av førstehjelpere
- Helse Stavanger (helse-stavanger.no)
Nyhetssak i Stavanger Aftenblad (krever abonnement): Roar var på vei
hjem. Plutselig sto han med en livløs person i hendene. Etterpå var han
alene (aftenbladet.no)
Nyhetssak på NRK Rogaland.no: Stavanger Universitetssjukehus først
ute med tilbud om oppfølging av førstehjelpere – NRK Rogaland –
Lokale nyheter, TV og radio

Primærmedisinsk
forskningsfond i Rogaland
Primærmedisinsk forskningsfond skal bidra til videreutvikling
og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk
forskningsmiljø i Rogaland. Fondet skal støtte forskning
innenfor kommunehelsetjenesten og i grenseflaten mellom
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og på den
måten sikre nærhet mellom praksisfeltet og forskningen.
Fondet skal videre medvirke til at forskningsmiljøet blir så

sterkt og levende at det kan ha en betydningsfull rolle for den
allmennmedisinske og samfunnsmedisinske forskningen ved
et framtidig medisinstudium i tilknytning til universitets- og
høgskolemiljøet i Rogaland. Fondet kan gi ulike former for
støtte, eksempelvis oppstartstøtte, «såkornmidler», frikjøp
av veiledere og driftsmidler.

Kriterier for tildelinger fra Primærmedisinsk forskningsfond:
A:

til et enkelt prosjekt, en sum avgrenset tilsvarende 3 månedsverk etter satsene til Allmennmedisinsk forskningsutvalg
(AFU) i Den norske legeforening.

B:

midler til frikjøp av veileder med inntil 50 timer honorert etter
halv takst 14 i Normaltariffen

C:

en sum inntil 1/5 månedsverk etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU) til mindre prosjekter og tiltak.
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Søknader og
spørsmål sendes:
Styret for Primærmedisinsk
Forskningsfond
Olav Thorsen
E-post: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476

Presentasjon av styremedlem

Mathias Hella
Tidligere yrkesforeningsvalgt for
YLF, Kristin Marie Fagereng, har
gått over i stilling som overlege
og er derfor ikke medlem av YLF
lenger.Mathias Nikolai Petersen
Hella tar over som Ylf-representant etter Kristin Marie Fagereng.

1: Navn:
Mathias Nikolai Petersen Hella

Spesialitet: Geriatri.

Kompetanseplanene for LIS-leger er
også omfattende og stiller store krav til
tett og god veiledning og dette krever
avsatt tid og opplæring. Jeg er også
opptatt av et godt samspill og samarbeid mellom primærhelsetjeneste og
spesialisthelsetjenesten.

Tidligere/andre verv i Legeforeningen:
Jeg har tidligere vært avdelingstillitsvalgt ved medisinsk avdeling på
Haukeland.

3: Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?

Alder: 31 år.
Arbeidssted: Medisinsk avdeling,
Stavanger Universitetssjukehus.

2: Hva ønsker du RLF skal
fokusere særlig på de neste
to årene?
Jeg brenner for gode arbeidsbetingelser
for leger og er veldig opptatt av LIS
legers utdanning. Vi lever i en tid
med stadig økte krav til leger, samt
til behandlingen og utredningen
som skal igangsettes. Leger er ikke
bare leger, men vi er også foreldre,
partnere og kanskje selv pårørende
til våre nærmeste i en tid med sykdom.

Samfunnet vårt og helsevesenet vil
fortsatt preges av pandemien i 2021.
Som sykehuslege og kommende
geriater er jeg ellers opptatt av
den stadig økende andelen eldre
pasienter med sammensatte,
komplekse problemstillinger,
polyfarmasi og ofte i tillegg akutt
sykdom. Å håndtere denne gruppen
pasienter på en god måte vil kreve
store ressurser fra helsevesenet i
årene fremover.
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Nyvalgt leder
av MUPS-faggruppe
Peter Christersson
Nestleder i Rogaland legeforening

Ingjerd Jøssang (41) er spesialist i allmennmedisin, for tiden
i foreldrepermisjon. Hun har de
siste årene jobbet som vikarlege
på fastlegekontoret på Finnøy to
dager i uken, og er ellers stipendiat ved Universitetet i Bergen /
NORCE i 50%. Ingjerd studerte
medisin i Tromsø, og ble uteksaminert i 2006. Hun har stort
sett jobbet i allmennmedisin etter
turnus, men hadde sykehusåret
i akuttpsykiatrien, og jobbet en
periode på Rogaland A-senter.
Jøssang jobbet flere år som fastlege ved Vågsmyra legesenter.
Du er nyvalgt leder i NFAs MUPSfaggruppe. Hva er egentlig MUPS?
Hva er en NFA faggruppe, og hvem
sitter i den?
MUPS er en forkortelse for medisinsk
uforklarte plager og symptomer. Dette
er et samlebegrep for langvarige
tilstander hvor vi ikke finner en klar,
objektiv medisinsk årsak, og som
gjerne innebærer funksjonsnedsettelse. De aller fleste organspesialitetene har sine MUPS-tilstander,
men det er allmennlegene som er de
fremste spesialistene på dette feltet, og
det er vi som har oppfølging av disse
pasientene. Navnet i seg selv, MUPS, er
gjenstand for diskusjon, og det finnes
14

flere varianter (sammensatte lidelser,
subjektive helseplager, bodily distress
syndrome, somatoforme lidelser osv).
Felles er at de mer eller mindre er
uforklart medisinsk, men at de ikke
derfor automatisk er "uforklarlige".
Noen av de mest kjente diagnosene
innen MUPS er nok fibromyalgi, CFS/
ME og irritabel tarm syndrom.
Såvidt jeg vet har Norsk forening for
allmennmedisin 24 faggrupper, og
MUPS-gruppa er altså en av disse.
Faggruppene består av allmennleger
med spesiell interesse for et felt innen
allmennmedisin, og målet for gruppenes arbeid er blant annet å arrangere
kurs, utarbeide retningslinjer eller
handlingsprogram, faglige råd, eller
rapporter. MUPS-gruppa har for tiden
11 medlemmer, og vi vil bli veldig
glade om flere har lyst til å bli med!

Hvorfor ble du interessert i MUPS?
Først og fremst fordi jeg møtte så
mange pasienter med MUPS, og jeg
var frustrert over at jeg følte jeg ikke
kunne gi klare svar og råd. MUPS
fascinerer meg nok også fordi dette
viser så tydelig allmennmedisinens
kjerne, nemlig det at terrenget ikke
alltid stemmer med kartet. Pasienten
og problemstillingene du møter
passer ikke alltid inn i "evidence
based medicine". Du kan ikke som
allmennlege la være å forholde deg
til MUPS-tilstandene selv om det ofte

kan være utfordrende å håndtere.
Hvorfor er det viktig at allmennleger, og andre klinikere, kjenner
til MUPS?
Fordi det er så vanlig! Videre tenker jeg
at vi alle klinikere kanskje kan bli litt
bedre i hvordan vi kommuniserer med
og om pasienter med MUPS. Det er
ikke enkelt å kommunisere at selv om
testene og utredningene er negative,
så betyr ikke det at det ikke feiler deg
noe. Det å anerkjenne pasienten sine
plager og å dele usikkerheten med
pasienten kan kanskje være et steg i
riktig retning.
Du var foredragsholder og var
med i kurskomiteen til Rogaland
Legeforenings kurs om MUPS. I
forbindelse med kurset, mottok
Rogaland Legeforening flere mailer
fra interessegrupper som ønsket å
endre retningen på kurset - noe vi
ikke har opplevd før. Det ser ut til å
være en god del kontroverser rundt
MUPS generelt, og kanskje spesielt
CFS/ME. Hva er dine tanker rundt
dette?
Ja, det var jo litt spesielt at vi fikk
innspill på dette. Mange har nok
fått med seg at det er en veldig tilspisset debatt i media om CFS/ME.
Uenigheten dreier seg blant annet om
hvilken behandling som fungerer og
eller ikke fungerer og hvilke kriterier
man legger til grunn for diagnosen.

Det er en vanskelig debatt å gå inn i,
nettopp fordi den er så polarisert. Men
uansett hva man kommer fram til i
forskningen de neste årene, så tenker
jeg vi nå har mye å lære av historiene
til de pasientene som har blitt friske
av sine plager, som igjen kan formidle
håp til pasientene våre.

Hva er dine beste tips til fastlegen
som møter en pasient med medisinsk
uforklarte plager og symptomer?
Fastleger sitter allerede på enormt
mye god kunnskap om pasienter
med MUPS! Det tenker jeg er viktig
at allmennlegen husker på, og tror
på. Vi ser hvordan pasienten strever
og hvilke utfordringer de har, men vi
kjenner også ressursene og de sterke
sidene pasientene har. Men det at vi vet
om dette betyr ikke alltid at vi kommer
på at det kan brukes i klinisk praksis,
så det tror jeg er viktig at vi klarer å
bruke i møtene med pasienter med
MUPS.

Fortell litt om forskningen din?
Tittel på prosjektet er "Pasienten som
person i samtaler mellom allmennleger og pasienter med medisinsk
uforklarte plager og symptomer". Vi vil
fokusere på ivaretakelsen av pasienten
som person, både når det kommer til
anerkjennelse av pasientens sterke
sider, og pasientens egne forklaringer
av hva som plager ham eller henne.
Det er en kvalitativ studie som består
av to deler.
Første del som er en fokusgruppestudie, er gjennomført. Her undersøkte
vi hvilke erfaringer allmennleger
har med å oppdage sterke sider hos
pasienter med MUPS, og snakket med
legene om hva dette kunne bety for
allmennlegen. Hovedfunnene var at
fastlegene strevde litt i starten med
å finne eksempler på sterke sider, og
det førte til en del refleksjoner rundt
temaet. Et annet funn var at flere av
legene opplevde at det å kjenne til
sterke sider hos pasienter med MUPS
gjorde at det ble lettere å holde ut når
en kunne fokusere på det positive, og
det gjorde at de kunne forstå pasienten

Ingjerd Jøssang, privat foto.

bedre. Det å oppdage en sterk side hos
en pasient kunne og endre atmosfæren
i konsultasjonen, og endre retningen
i videre møter fremover.
I den andre delen av prosjektet vil se
på samtaler mellom fastlege og pasient
med MUPS. Vi vil utforske hvordan
og om pasientens egne forklaringer
på tilstandene kommer frem i samtalene. I intervjuer etterpå vil vi be
deltakerne utdype hvordan legen og
pasienten oppfatter hindringer og

muligheter for at pasientens egne
forklaringer kan komme tydeligere
fram i konsultasjonen.
Hvordan kan Syd-Vestens lesere
komme i kontakt med faggruppa,
hvis intervjuet vekker deres interesse
rundt MUPS?
Ta kontakt med meg på epost:
ingjerdhj@gmail.com (hjemmesiden
til faggruppa er under oppdatering, så
kontaktinfo vil ligge der og).
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Kurs i trygdemedisin for fastleger:

Målet er å bruke mindre
tid på erklæringer til NAV

Jobben som fastlege innebærer
mye papirarbeid, noe som er tidkrevende og konkurrerer med
tiden fastlegen kunne brukt til
pasientkontakt. – Hva kan vi gjøre
for at fastlegene bruker mindre tid
på å skrive legeerklæringer i en
ellers presset arbeidshverdag?
spør Peter Christersson, leder i
Rogaland Allmennlegeforening.

i tillegg til forelesninger.
Karin Kolskog er spesialist i allmennmedisin og rådgivende overlege i
NAV. Som fersk NAV-lege ventet flere
a-ha-opplevelser om hva folketrygdloven egentlig etterspør, rollen fastlegen
spiller i pasientens arbeidsavklaringsløp og hvilke medisinske opplysninger
NAV må ha for å kunne gjøre jobben
sin.

For å møte utfordringen tilbyr NAV
Rogaland og Rogaland Legeforening
et dagskurs for fastleger, der de tar opp
trygdemedisinske emner. Kurset legger
opp til erfaringsutvekslinger gjennom
gruppearbeid og plenumsdiskusjoner,

– Som fastlege kjente jeg på at jeg
sendte inn mengder med opplysninger uten å helt forstå hvordan
opplysningene ble brukt. Da jeg
begynte som rådgivende overlege i
NAV oppdaget jeg at kvaliteten og
relevansen i legeerklæringen kan
økes med enkle grep. Derfor tror

Peter Christersson

Karin Kolskog
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jeg at økt forståelse hos fastleger og
kunnskap om rollen til NAV, bruker
og behandler vil medføre at vi kan
spare tid, sier hun.

Gevinst for pasienten
Erklæringer som fastleger sender
til NAV blir ikke bare lest, de blir
finlest! Ikke bare av NAV-veilederen,
men også av besluttere, rådgivende
overleger og av og til klage-saksbehandlere. Det er et stort fokus i
NAV på å få til god arbeidsavklaring
med jobbfokus tross sykdom og
helseplager. Fastlegen er en viktig
premissleverandør i dette arbeidet.
– Vi vinner alle på at vi kjenner godt til
hverandres roller, for derfor å unngå

Elin Kvadsheim Neset

• Øke forståelsen av hvilken rolle
legen, NAV og pasienten har.
• Formidle et positivt syn på jobb.
Øke sannsynligheten for at pasienten lykkes med målet om jobb,
eller blir raskere avklart.
NAV mottar svimlende høye volum
av helseopplysninger. Nå pågår det
et omfattende arbeid med å forbedre
prosessen med innhenting av legeerklæringer og helseopplysninger i
NAV. Tallene er omtrentlige.
!

unødvendige runder med spørsmål,
purringer, forsinkelser og fortvilte
pasienter. Målet er at pasienter skal
kunne delta i arbeidslivet, på tross
av sykdom og helseplager, med riktig
ytelse fra NAV til rett tid, sier Elin
Kvadsheim Neset, koordinerende
rådgivende lege i NAV Rogaland.

Både trygdemedisin, rollen
som portvakt og fastlegens
perspektiv omtales i kurset
Dagskurset tar opp f lere trygdemedisinske emner. Stein Nilsen,
spesialist i allmennmedisin, presenterer ph.d.- avhandlingen sin
om allmennlegens erfaringer som
portvakt. Han vil også forelese om
hvordan skrive gode legeerklæringer,

med vekt på funksjonsbeskrivelser.
Peter Christersson bidrar med fastlegens perspektiv. Fra NAV deltar
rådgivende overleger, rådgivere fra
NAV Arbeidslivssenter Rogaland og
NAV-veiledere.

Kilde: NAV
Tekst: Astrid Nodland Kræmer,
Kommunikasjonsrådgiver,
NAV Rogaland

Kurset, som er planlagt holdt ved
Victoria hotell i Stavanger sentrum,
vil bli tilpasset koronasituasjonen.

Mål med kurset:
• Bruke mindre energi på å skrive
erklæring til NAV
• Øke forståelsen av hvilke opplysninger NAV etterspør i legeerklæringer og hvordan opplysningene
blir brukt

Tid: 23.4.2021, kl. 08-16.30
Sted: Victoria hotel, Stavanger
Påmelding: innen 12.3.21 i påmeldingsskjema på
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/
rogaland/kurs/2021/Kurs-i-trygdemedisin-23.-4.-2021/
Pris: kr. 1.300,- i kursavgift for leger. Det er gratis kost.
Antall deltakere: 30
Kurset er godkjent med 8 poeng som valgfritt kurs til
etterutdanningen i Allmennmedisin og er et samarbeid
med Nav Rogaland.
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
Vi følger nøye utviklingen av Covid-19 situasjonen og håper på å kunne arrangere oppmøtekurs igjen

TRYGDEMEDISIN

EMNEKURS

Kurset arrangeres i samarbeid med Nav Rogaland.
Tid: 23.4.2021
Sted: Victoria hotel

DIGITALT EMNEKURS
I MOTIVERENDE INTERVJU

Antall deltakere: 30

Tid: 3. og 25.5.2021

Påmelding: innen 12.3.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland

Sted: via Zoom

Pris: kr. 1300,- i kursavgift. Det er gratis kost.

Påmelding: innen 18.3.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland

Antall deltakere: 50

Kurset er godkjent med 8 poeng
som valgfritt kurs til etterutdanningen i Allmennmedisin.

Pris: kr. 3700,- i kursavgift
Kurset er godkjent med 16 poeng som klinisk emnekurs i motiverende intervju til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I ØRE, NESE, HALS
Tid: 29.-30.9.2021 kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 15.8.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: ca. kr. 3800,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 16 poeng i øre, nese, hals til
videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten
Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne
kursuken. Ifølge retningslinjene for Fond II anses
kurset for å være et delkurs i et sammenhengende
kursopphold der det gis anledning til å trekkes
kun én egenandel (ved refusjon av utgifter til kost,
reise og overnatting ved deltakelse på flere kurs)

KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I
GASTROENTEREOLOGI
Tid: 27.-30.9.2021 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.21 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: ca. kr. 6700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs
i tarmsykdommer til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten
Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. Ifølge
retningslinjene for Fond II anses kurset for å være et delkurs i et
sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å trekkes kun
én egenandel (ved refusjon av utgifter til kost, reise og overnatting
ved deltakelse på flere kurs)

EMNEKURS I DRIFT AV LEGEKONTOR;
HELSEJUS
Tid: 27.-28.9.2021 kl. 08.15-15.35/14.50
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 15.8.21 i skjema
på www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: ca. kr. 3800,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i helserett til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin samt 15 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Rus- og
avhengighetsmedisin, og 15 timer som valgfritt kurs for leger
i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i fysikalsk
medisin og rehabilitering, og 15 timer som valgfritt kurs for
leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
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Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken.
Ifølge retningslinjene for Fond II anses kurset for å være
et delkurs i et sammenhengende kursopphold der det gis
anledning til å trekkes kun én egenandel (ved refusjon av
utgifter til kost, reise og overnatting ved deltakelse på flere
kurs)

PREIKESTOLKURS; EMNEKURS
I EGENOMSORG OG
STRESS-REGULERING

KURSKOMITÉEN FOR FONNA-REGIONEN,
ROGALAND LEGEFORENING:

Tid: 10.-11.9.2021

Tid: 2.-3.9.2021

Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland

Sted: via Zoom

Påmelding: innen 15.5.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.

Påmelding: innen 15.5.21 i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland

Pris: ca. kr. 3800,- i kursavgift + konferansepakke

Pris: ca. kr. 3800,- i kursavgift

Antall deltakere: ca. 30

Antall deltakere: Ca. 50

Kurset søkes godkjent med 15 poeng til videre og
etterutdanningen

Kurset er godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i
dermatologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten,
samt med 17 valgfrie poeng til spesialiteten dermatologi.

GRUNNKURS D FORSKNING
I ALLMENNPRAKSIS
Tid: 30.8.-2.9.2021
Sted: Clarion hotel Energy
Påmelding: innen 8.5.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: ca. kr. 6800,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS C, DEL 2, FOREBYGGENDE
MEDISIN
Tid: 14.-16.9.2021
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.2021 i skjema
på www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: ca. kr. 5500,- i kursavgift + kostpenger
Grunnkurs C består av et nettkurs tellende med 8 poeng (del
1), samt 3 vanlige kursdager tellende med 22 poeng (del 2).
Nettkurset (del 1) må være bestått før deltakelse på de vanlige
kursdagene (del 2).

DIGITALT EMNEKURS I DERMATOLOGI

Holger Benthien. Foto: Alfred Aase

Se også våre nettsider:

www.legeforeningen.no/rogaland
Ang. Kursavgifter
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de
fleste av våre kurs.
Retningslinjer ved kurspåmelding og avmelding
Hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
• Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
• Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding
påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
• Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart
vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved
avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli
tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved
kurs Blålysdager: Etter 4 uker før kursstart blir
ingenting refundert. Grunnkurs: Etter 3 uker før
kursstart blir ingenting refundert.
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2019–2021
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Janne Kristine
Bethuelsen

Leder

Spes. i patologi, Sus

M. 98 04 81 08

janne.kristine.
bethuelsen@sus.no

Peter
Christersson

Styremedlem/
nestleder

Fastlege,
Stavanger medisinske
senter

M. 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Ruben
Rainer Espelid

Styremedlem

LIS2
Helse Fonna

M. 90 82 31 48

ruben.espelid@gmail.com

Cecilie Fredvik
Torkildsen

Varamedlem

Overl. Kvinnekl.
Sus/Stipendiat UiB

M. 97 51 99 09

cecilie.torkildsen@gmail.com

Dag-Helge
Rønnevik

Varamedlem

Spes samf. med,
Ph.d.stip NTNU + LIS3
Haugaland DPS

M. 95 40 16 16

daghelgerh@hotmail.com

Åse Mariero

Varamedlem

LiS indremedisin/ lunge
Sus

M. 93 26 14 73

ase.mariero@sus.no

Yngve Johansen

Allmennlegeforeningen
(APLF)

Fastlege,
Aksdal legesenter

M. 93 21 66 57

flipper630ht@hotmail.com

Andres Neset

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Ass. fylkeslege
Stavanger

M. 41 44 69 43

fmroann@fylkesmannen.no

Norsk overlegeforening (Of)

Lungeavd. Sus

M. 91 35 98 39

bas.jeroen.de.romijn@sus.no

Praktiserende
Spesialisters
Landsforening (PSL)

Spes. i indremed./
Avtalespes. Stavanger

M. 90 11 20 73

finn@finsnes.no

Yngre legers forening
(Ylf)

LIS Geriatri, SUS

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)

Postdoktor/over-lege
Sus, første-amanuensis
Uis

Vara:
Hans Petter
Torvik
Bas J. de Romijn
Vara:
Alexander Seldal
Finn Finsnes
Vara: Tore Bru
Mathias Nikolai
Petersen Hella

mathias.nikolai.petersen.hella
@sus.no

Vara:
Therese Egenes
Torgeir Gilje Lid

M. 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

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

HLR

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

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
Stavanger
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen
i Rogaland legeforening:

Sven Håland, Pat.avd. Sus
Tlf. 51 51 44 22 Privat mobil: 90 50 54 08,
E-post: Sven.haland@gmail.com

Terje Vevatne
Privat mobil: 90 56 54 45,
E-post: terje.vevatne@lyse.net

Ryfylke
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor
Mobil: 46 46 47 00 E-post: bjarte.sorensen@gmail.com

Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus
Mobil: 99 03 98 61 E-post: elin.haarr@lyse.net

Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor
Tlf. 90 59 43 98 E-post: afjukmoen@gmail.com

Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger
Tlf. 51 54 52 50, Mobil: 41 48 90 63
E-post: hkylling@online.no

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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Returadresse:

Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

