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Syd-Vesten
Alt har som regel en ende, og vi håper at
vi snart ser enden på pandemien, med
oppstart av massevaksinering og en
trinnvis åpning av samfunnet igjen.
Dette er også enden for meg, i rollen
som leder av Rogaland legeforening.
Selv om jeg ikke har vært leder i mer
enn en periode, så har jeg vært aktiv
tillitsvalgt i flere år, og jeg mener at det
er riktig og ikke minst viktig, at nye krefter
får overta.
Jeg er utrolig stolt over å ha fått ledet denne velorganiserte og veldrevne
lokalforeningen, hvor jeg har fått mulighet til å representere dere som
medlemmer i møter og utvalg.
Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått lede et engasjert styre med flere
gode og tidvis krevende diskusjoner, hvor jeg har lært mye.
Jeg er også utrolig glad for å ha fått lov til å være arbeidsgiver for Heidunn,
som gjør en stille men ubeskrivelig jobb, hvor hun legger til rette for at
styret og kurskomiteer får tenke politikk og fag, uten å måtte bruke for
mye tid og krefter på administrasjon.
Årsmøte 2021 skal avholdes digitalt også i år. Styret vedtok dette på et
av årets første styremøter. Slik som smittesituasjonen er i vårt fylke i
skrivende stund, var det «dessverre» et riktig vedtak. Det blir en ny
opplevelse å gjennomføre valg digitalt, men det får vi til, og jeg håper at
mange av dere melder dere på for å stemme frem det nye styret.
Takk til dere som svarte på medlemsundersøkelsen som styret sendte ut
for en liten stund tilbake. Resultatet har gitt styret informasjon som vil
være nyttig i det videre arbeidet med å engasjere og representere dere
som medlemmer på best mulig måte, i tråd med «Målsettinger for styret».
Tusen takk for tilliten jeg fikk i 2019, og jeg ønsker det nye styret, som
starter sitt arbeid i september, alt det beste for neste periode.
Janne Kristine Bethuelsen
Leder RLF
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Valgkomitéens innstilling til nytt styre 2021-2023
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Vara:

Peter Christersson, fastlege Stavanger medisinske senter
Therese Egenæs er LIS (3) på kvinneklinikken SUS
Ruben Rainer Espelid, LIS 2 , kir avd Haugesund sjukehus
Dag Helge Rønnevik, samfunnsmedisiner, Phd stip ved NTNU,
Kaisa Haugland, Alis Stavanger medisinske senter

Valgkomitéens innstilling til kurskomitéen
2021-2023
Stiller til valg: Peter Christersson, Håvar Aurstad, Nina Wikene, Marie Solli Slaattebræk.
Blir sittende: Guro Hafnor Røstvig, Anders Bostad, Elma Ramic, Håvard Ims.
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We were on a break!
Når lokale forhandlinger
bryter sammen
Peter Christersson
Nestleder i Rogaland legeforening

Leger som jobber i det offentlige,
er underlagt tariffavtaler mellom
Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonene (KS, Spekter etc). For
leger i kommunene, sier imidlertid
ikke tariffavtalene noe om lønn (med
unntak av LIS1), og all lønnsdannelse
skjer lokalt. Den lokale tillitsvalgte i
kommunen, får derfor en viktig rolle
ved de årlige lønnsforhandlingene.
Forskjellene mellom kommunene,
og de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, kan
variere enormt. I noen kommuner finnes det kun en eller to leger, som fyller
alle oppgavene. I andre kommuner er
det kanskje flere hundre leger, og en
eller flere tillitsvalgte. Det er også store
forskjeller i lønn og arbeidsvilkår for
leger i ulike kommuner (og til en viss
grad også innad i kommuner).
Ettersom legene i kommunene ikke har
tariffavtale som regulerer avlønning,
har en heller ikke mulighet for å streike
om lønn. Dersom Legeforeningen
og kommunen ikke klarer å komme
til enighet i lønnsforhandlingene,
ender det med brudd. Ved brudd
ender en i nemndsbehandling hos
Riksmeklerens kretsmekler, som
treffer en avgjørelse i lønnstvisten
etter reglene i Hovedavtalen og
Hovedtariffavtalen. Kostnaden for
behandlingen, deles mellom arbeidsgiver (kommunen) og fagforeningen – i
praksis lokalforeningen.
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Hvordan oppleves det å gå til brudd og
å være i nemndsbehandling? Hvordan
er prosessen rundt? Jeg har intervjuet
tillitsvalgt i Sandnes kommune, Geir
Pasi Gilje, som nettopp har vært i
brudd, og kretsmekler Daniel Lunde.

Den tillitsvalgte
Geir Pasi Gilje (48) er tillitsvalgt for
legene i Sandnes kommune siden
2018. Han jobber 50/50 som fastlege i
Sandnes og som faglig ansvarlig lege i
i et oljeselskap.
Hvordan opplevde du de lokale lønnsforhandlingene i Sandnes i 2020?
Der var ingen reelle forhandlinger. Alle
fagforeninger ble kalt inn samlet om
høsten, og informert om at kommunen
kun ville gi et tilbud. Dersom tilbudet
ikke ble akseptert, ville dette bli tolket
som brudd.
Hva var bakgrunnen for at du gikk til
brudd?
Vi kan som fagforening ikke akseptere
at kommunene starter «forhandlinger»
med et ultimatum. Vi kan heller ikke
akseptere et lavere oppgjør enn andre
grupper.
Hvordan fungerte det med mekling etter
brudd?
Meklingen hadde ingen verdi.
Nemnden består av representant
fra arbeidsgiver, representant fra

fagforening, samt en uavhengig mekler.
Dersom der ikke oppnås enighet om
mekler, blir kretsmekler oppnevnt.
Kretsmekler for oss i Rogaland, er
Daniel Lunde. Det betyr at det i praksis
er en enkelt person alene bestemmer
utfallet av bruddet, nemlig kretsmekler
Daniel Lunde. Der foreligger ingen
klagemulighet eller ankemulighet.
Der er heller ikke noe regelverk på
hvordan skjønnet skal utøves, og
avgjørelsen til kretsmekler er således
summarisk og tilfeldig. Til sammen
7 forskjellige fagforeninger valgte å
gå til brudd ved lønnsforhandlingene
2020 i Sandnes kommune. Utfallet av
nemndsbehandling ble det samme for
alle 7 oppgjør. Kommunen fikk ensidig
full støtte fra kretsmekler for både
sin framgangsmåte (ultimatum uten
forhandling), samt den økonomiske
rammen (kommunens tilbud). Vår
erfaring fra lønnsoppgjøret 2020 er i
samsvar Akademikernes tidligere erfaringer med meklinger der nåværende
kretsmekler har vært oppnevnt. Han
pleier å være enig med kommunen, og
gi kommunen medhold.
Hvordan opplevde du at mekler opptrådde i møtet?
Selve meklingsmøtet i seg selv var godt
organisert, varighet ca. 30 minutter, og
begge sider kom til orde. I år foregikk
meklingen per Teams, men dette var
ingen hindring.

store svakheter, og helt avhengig av
enkeltpersoners personlige holdninger
og politiske ståsted. Virkemiddelet
streik ble forlatt til fordel for denne
type mekling flere år tilbake. Sett i
bakspeilet var dette neppe noen klok
beslutning. Fraråder således per tiden
å gå til brudd.
Er det andre ting du vil legge til?
I nåværende situasjon er det viktig å
benytte andre virkemiddel for sikre
korrekt lønnsdannelse. Vi har ikke
en tariffavtale med faste satser, men
står fritt til å inngå selvstendig avtale
om lønn med arbeidsgiver. Vi er ikke
bundet av hva andre har i lønn, det er
fult mulig med individuelle forskjeller.
Inngangslønn er viktig, dvs. den lønn
som avtales ved ansettelse.
– Husk å kreve rett lønn ved ansettelse.
Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt for en
samtale om hva som er rett lønn. Der er
ingen ansiennitetsstige, og endring fra
år til år er liten. En individuell lønnssamtale er mulig, men vil sjeldent gi
gevinst med mindre et annet alternativ
foreligger.

Daniel Lunde. Foto: Privat.

Hvordan opplevde du at kommune
opptrådde i møtet?
Kommunen har opptrådd uryddig,
både i forkant av møtet, og i etterkant
av møtet. Mange begreper som burde
være kjent, ble blandet sammen.
Årslønnsvekst ble lagt til grunn fra
kommunen sin side som metode i 2020,
selv om datolønnsvekst alltid tidligere
har vært benyttet. Dette gir en negativ
konsekvens for arbeidstakersiden
i bytteåret, men er nøytralt videre.
Etter medhold fra nemnd, byttet
imidlertid kommunen igjen tilbake
til datolønnsvekst, med negativ konsekvens for arbeidstakersiden. Dette
er triksing, og ikke greit.
Er det spesielle ting en må være obs på
før en går til brudd?
Det er viktig å konferere med

Legeforeningen sentralt før et evt.
brudd. Dette for å sikre at der ikke
foreligger noen uklarheter eller
misforståelser, og at formalia blir
fulgt. Bruddbehandlingen koster ca.
15.000 kroner, der halvdelen dekkes
av fagforeningen, den andre halvdelen av kommunen. (Her bør en også
avklare med lokalforening, ettersom
det er Rogaland Legeforening og ikke
Allmennlegeforeningen eller LSA
som dekker denne kostnaden, red.
kommentar).
Hvilke råd vil du gi til andre tillitsvalgte
som vurderer å gå til brudd?
Meklingen viste at kommunen kan la
være å gjennomføre reelle forhandlinger, ensidig diktere oppgjørets
størrelse, og slippe unna med dette.
Nåværende system har således

– All arbeidstid skal avtales og lønnes.
La være å inngå avtale om telefontilgjengelighet, tilkallingsvakt eller
lignende, med mindre dette er korrekt
avlønnet.
– Et arbeidsforhold er en frivillig avtale,
og ikke en plikt. Dersom du ikke er
fornøyd med betingelsene, står du fritt
til å si opp stillingen, og bruke tiden
din til andre ting. Av og til må dette
virkemiddelet benyttes. Dette gjelder
spesielt bistillinger.

Mekleren
Daniel Lunde (74) har vært lagdommer
i Gulating lagmannsrett siden 1991
(gikk av 30 september 2019), har vært
Kretsmekler for Vestlandet krets siden
2002 og kommer ikke til å fortsette som
Kretsmekler ved utløpet av nåværende
oppnevning, juli 2021. Han har
tidligere jobbet i shipping i Norge og
utlandet.
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Hva er rollen til Riksmekleren/
kretsmekleren?
Den primære oppgave for Kretsmekler
er mekling i lokale tarifftvister i
Vestlandet krets, hvilket er Rogaland/
Hordaland/Sogn og Fjordane (nå
Rogaland og Vestland). I dette arbeidet
er jeg underlagt Riksmekleren i Oslo
etter reglene i arbeidstvistloven.
Når det gjelder de lokale nemnder (som
er noe annet enn tarifftvister) er dette
en oppgave som ikke direkte følger av
arbeidet som Kretsmekler.
I Hovedavtalen § 6-2 om Lokal nemnd
følger det av fjerde avsnitt at «Dersom
partene ikke blir enige om leder,
oppnevnes denne av Kretsmekler».
Kretsmekler vil normalt ikke oppnevner seg selv, men det har i praksis endt
opp med at kommunen/fagforeningen
i mange tilfeller ber om at Kretsmekler
påtar seg oppdraget som nemndleder.
Men ikke alltid. Noen ganger finner
kommunen/fagforeningen selv frem
til en leder, og da involveres ikke
Kretsmekler. Dersom kommune/
fagforening ikke blir enige, og heller
ikke ønsker at Kretsmekler skal være
nemndleder, vil Kretsmekler oppnevne
en som skal lede nemnda. Dette skjer
nesten hvert år. Og noen ganger passer
det ikke for Kretsmekler å påta seg
oppdraget, og oppnevner en annen
som kan være nemndleder.
Oppgaven som nemndleder (som
ikke bare er rene lokale lønnstvister
i kommune/fylkeskommune), er det
viktig å ha klart for seg at dette ikke
er en meklingsoppgave (selv om
Kretsmeklerne ofte benyttes som
nemndledere). Det skal fastsettes et
resultat av tvisten mellom partene.
Systemet med nemndbehandling av
de lokale tariffoppgjør er det partene i
arbeidslivet som har kommet frem til.
Man «løftet» ut grupper fra det sentrale
oppgjør (hvor det er streikerett om man
ikke blir enige) til lokale oppgjør med
nemndsystemet.
Etter hva jeg forstår, er avgjørelsen
8

endelig, og kan ikke påklages. Hva tenker
du rundt rettsvernet til Akademikerneorganisasjonene i kommunen da?
Hva tenker du om yrkesgruppene
som tilhører Akademikerne ikke har
streikerett om lønn?
Dersom man vil gjeninnføre «streikeretten» på det lokale plan, vil det
antagelig bety at man går tilbake til
sentrale oppgjør. Det ville nok bety
at man får felles lønnssystem for alle
kommunene, jf hvordan det er i kap
4. Men jeg går ikke nærmere inn på
dette.
Jeg skjønte ikke helt svaret på spørsmålet ang streikerett. Mine kolleger på
sykehus, har også lokal lønnsdannelse,
men de har streikerett på lønn. Er det
noe spesielt med hovedtariffavtalen i
kommunene?
Spekter/legeforeningens avtaler
kjenner jeg ikke godt nok til så kan
ikke kommentere den.
Men i kommunal sektor for arbeidstakere som går inn under kap 3 og 5
i Hovedtariffavtalen er det blitt slikt
system som kan resultere i bruk av
lokal nemnd ved uenighet. Det har bl
a blitt overført grupper inn under kap
5 (som ellers ville vært under kap 4)
nettopp for å kunne få en mer lokal
lønnsdannelse. Da har man gått fra
et sentralt oppgjør (med streikerett) til
lokalt oppgjør, med nemndbehandling
ved uenighet. Men også i kap 4 kan
det skje delvis lokal lønnsdannelse
ved at det gis et sentralt tillegg, og en
pott for lokal fordeling. Den (potten)
forhandles det lokalt om, men ved
uenighet blir det arbeidsgivers tilbud
(fordeling) som blir resultatet (og ikke
nemnd her).
Hvordan behandler du en sak om
lønnstvist?
Hvilke forhold vektlegges ved saksbehandlingen? Finnes det noen skriftlige
retningslinjer for dette arbeidet?
Saksbehandlingen ved nemndbehandling begynner som regel med at jeg får
innsendt kopi av bruddprotokollen, så
jeg ser hva tvisten dreier seg om og hvor
omfattende den er.

Deretter vil det settes en frist hvor
partene innsender (med kopi til motparten) sitt prosesskrift med de vedlegg
man ønsker benytte for å understøtte
sitt krav/syn.
I noen tilfeller gjøres dette i enda en
omgang, før det innkalles/fastsettes
tid for møte.
Det kan være at partene er enige om
at hele nemndbehandlingen foregår
skriftlig, dvs uten møte. I noen tilfeller
var det som alternativ til ren skriftlig
behandling, holdt et telefonmøte.
Blir det fysisk møte blir dette ofte holdt
på kommunehuset hvor partene møter
med en eller flere representanter. Selve
nemnda består av en person fra hver
side, men i møtet kan flere delta. Ofte
er dette en fordel i det man har en forhandler, og en som kjenner de «lokale»
forhold, særlig gjelder dette når det
skal fastsettes lønn for enkeltpersoner.
I år, for første gang (på grunn av Korona
problemene) har det vært holdt møter
på video (for eks Teams).
Det foreligger Retningslinjer for
saksbehandlingen ved lokal nemnd
som de sentrale parter har utarbeidet.
(Tilsvarer omtrent slik det er fremstilt
foran).
Selve avgjørelsen treffes på grunnlag av
de bestemmelsene i Hovedtariffavtalen
som lønnstvisten faller inn under, og
da på grunnlag av det som partene har
innsendt til nemnda, og fremfører i
nemndmøtet.
I ca hvor mange prosent av tilfellene
ender du opp med å konkludere med
arbeidsgiver siste tilbud?
Det er vanskelig å angi noe % for hvem
som får medhold. Særlig gjelder dette
hvor det behandles individuelle lønnskrav fra for eks 6 personer, her kan
det ende med at 2 får medhold, har da
kommunen eller fagforeningen vunnet
frem i den nemndbehandlingen?
Eventuelt at fagforeningsmedlemmet
bare delvis får medhold? Resultatet av

nemndbehandling blir ikke nødvendigvis at den ene eller den andre vinner
frem (fullt ut) med sin påstand. Det
vil det være ved såkalt pendelvoldgift.
Blir partene enige om å bruke denne
varianten, blir det en av partene som
får tilslutning til sitt siste tilbud før
bruddet (fullt ut).
Men jeg tror nok at arbeidsgiver får
mer medhold enn fagforeningene. For
2020 oppgjøret som var noe spesielt,
fikk kommunen/fylket medhold i de
fleste nemndbehandlingene.
Hvordan samarbeider du med de andre
kretsmeklerne? Finnes det et system
for å sikre lik saksbehandling? Innen
Akademikerne hevdes det at det er stor
forskjell på saksbehandlingen mellom
de ulike kretsmeklerne?
Det foreligger ikke noe system om
«samkjøring» mellom nemndledere.
Det er ofte mer tilfeldig om man treffer/
snakker med andre nemndledere (som
nevnt foran, blir kommune/fagforening enige uten å gå via Kretsmekler,
vet vi ikke en gang hvem som er nemndleder i oppgjøret). For en del år siden
holdt jeg et kurs i nemndbehandling for
andre kretsmeklere, men det gikk i all
hovedsak på selve saksbehandlingen
og utforming av nemndavgjørelser.
Som jeg nevnte før, selve avgjørelsene
som er truffet blir ikke kommentert.
Hvordan beregnes honoraret til
kretsmekleren?
Det er ingen regler om honorar, bortsett
fra at det skal deles mellom partene.
Det fastsettes av nemndleder selv ut
fra ca tidsforbruk for det totale arbeid
(saksbehandlingen innledningsvis,
prosesskrift/vedlegg gjennomgås,
forberedelse til nemndmøte, selve
nemndmøtet, gjennomgang av hva
som samlet er mottatt/skriving av
avgjørelse, utsendelse etc) med en
moderat sats (i forhold til eventuelt om
oppnevning av en arbeidsrettsadvokat
som nemndleder….).

Geir Pasi Gilje. Foto: Privat.
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Munnen er også
en del av kroppen!
Kjersti Berge Evensen
PhD/psykologspesialist,
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter, Rogaland
Foto: Mari Hult

Forskning på oral helse er viktig
fordi den orale helsen har stor
betydning for den generelle helsen. Forskning på oral helse og
tiltak for å bedre denne er også
viktig fordi kunnskap fra denne
forskningen mest sannsynlig
også kan overføres og brukes i
behandling av pasienter i andre
deler av helsetjenesten.
God oral helse henger tett sammen
med vår generelle helse og livskvalitet. God oral helse er nært knyttet til
forebygging og behandling av en rekke
fysiske sykdommer. Nedsatt oral helse,
med karies, orale bakterier og/ eller
tannkjøttbetennelse (periodontitt) er
blant annet forbundet med økt risiko
for både hjerte- og karsykdommer,
diabetes og demens.
Selvfølelse, sosiale relasjoner, og ernæring og måltider er også faktorer som
påvirkes av tannstatus og oral helse.
Dårlig oral helse kan for eksempel
medføre smerter og problemer med å
tygge og spise, noe som igjen kan føre
til både feilernæring og underernæring. Dårlig munnhelse og et dårlig
tannsett er også ofte forbundet med
skam og lav selvfølelse, noe om kan
påvirke både livskvalitet, sosialt liv og
deltakelse i arbeidslivet.
Munnhelsen vår har altså stor
innvirkning på vår generelle helse
og livskvalitet. Samtidig har det
10

tradisjonelt ikke vært noe samarbeid
mellom tradisjonelle helsetjenester og
tannhelsetjenester. Dette kan skyldes
flere faktorer, som ulik organisering
og ulikt forvaltningsnivå, og ulike
finansieringsordninger. Samtidig
er det etter hvert så mye kunnskap
om hvordan den orale helsen og den
generelle helsen påvirker hverandre,
at det er naturlig å legge til rette for
mer samarbeid på tvers av disse
helsetjenestene for å kunne gi pasientene en mer helhetlig behandling
og sammenhengende helsetjeneste.
Forskningsavdelingen på Tannhelsetjenestens Kompetansesenter,
Rogaland (TKRog) har som mål å
drive praksisnær forskning, med
særlig fokus på sårbare grupper i
samfunnet. Forskningsprosjektene
våre skal gi kunnskap om hvordan
tannhelsen til disse sårbare grupper
kan bedres, hvordan disse gruppene
selv kan hjelpes til å ivareta egen helse,
hvilke forebyggende tiltak som kan
være effektive og hvordan behandlingen av disse sårbare grupper bør
tilrettelegges. Ved å få økt kunnskap
om hvordan man bedrer disse gruppenes orale helse og helseatferd, vil
man kunne bidra til at disse gruppene
også får bedre generell helse og høyere
livskvalitet. Forskningsavdelingen har
derfor blant annet forskningsprosjekt
rettet inn mot eldre, innsatte i fengsel,
personer som har opplevd tortur og
overgrep eller som har odontofobi,
barn med autisme og personer med

kjeveleddproblematikk (temporomandibulær dysfunksjon, TMD).
Eldre mennesker har økt risiko for
dårlig munnhelse, og får også ofte
redusert evne til egenomsorg. For eldre
vil dårlig munnhelse kunne innebære
dårligere ernæringsstatus, forverring
av demens, økt smerteproblematikk
og økt medisinbruk. Andelen eldre
i samfunnet er økende, og denne
gruppens vansker med dårlig oral helse
kan derfor betraktes som en betydelig
folkehelseutfordring i årene som kommer. Vi har derfor et forskningsprosjekt
som undersøker hjemmeboende eldre
sine vurderinger av egen munnhelse og
ernæringsstatus, samt deres ressurser
og barrierer for utøvelse av egenomsorg. I dette prosjektet ønsker vi å se
på hvordan disse faktorene påvirker
deres generelle helse og livskvalitet.
For eldre som ikke er hjemmeboende,
er problemet ofte at de ikke lenger er i
stand til å ivareta egen munnhelse, og
har behov for hjelp fra pleiepersonell.
Fra forskning vet vi at munnhelse er det
mest neglisjerte området i sykehjem;
det er mangelfull kompetanse på
oral helse blant pleiepersonell som
jobber på sykehjem, og det er ofte
vanskelig å gjennomføre munnstell
på eldre, demente pasienter. I samarbeid med Tannhelse Rogaland
og sykehjem i Rogaland, har derfor
forskningsavdelingen utviklet et digitalt verktøy- SmartJournal- som skal
hjelpe pleiepersonell med å ivareta
munnhelsen hos sykehjemspasienter
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på best mulig måte. SmartJournal er
en app for nettbrett, og gir mulighet
for registrering av daglig munnstell og
månedlig sjekk av tenner/munnhule, i
tillegg gir appen muligheter for undervisning og opplæring i munnstell for
pleiepersonell. SmartJournal-appen
skal testes i ulike studier, og formålet
er å se om dette verktøyet kan bidra
til å bedre den orale helsen for sykehjemspasienter. Til sammen vil disse
to prosjektene på eldre og deres orale
helse gi økt kunnskap om betydningen
av den orale helsen for denne gruppen,
samt økt kunnskap om hvordan de selv
eller helsepersonell kan ivareta den
orale helsen. Dette vil selvsagt være
svært viktig for den enkelte eldre,
men vil også potensielt kunne gi store
samfunnsøkonomiske besparelser.
Innsatte i fengsel er også en gruppe
som ofte har dårlig oral helse. Årsakene
til dette er sammensatte, men innsatte
kommer ofte fra samfunnslag med
lav sosio-økonomisk status, de har
ofte rusproblemer, fysiske og/eller
psykiske lidelser, og en livsstil som
blant annet medfører dårlig ernæring
og liten bruk av helsetjenester. Alt
dette er risikofaktorer for å utvikle
dårlig munnhelse. Samtidig er god
oral helse like viktig for denne gruppen
som for alle andre, og kanskje enda
viktigere: innsatte som løslates med
dårlig oral helse har økt risiko for å
gjenoppta rusmisbruk, og de har større
problemer med å få jobb og finne bolig
etter soning. Forskningsavdelingen
har derfor, i samarbeid med
Kriminalomsorgen og KoRFoR og
KORUS, gjennomført en pilotstudie
hvor vi utviklet og testet en samtalemetodikk basert på Motiverende
Intervju for å bedre de innsattes
orale helse. Forskningsprosjektet ga
svært positive resultat på både oral
helseatferd og de innsattes motivasjon
til å ivareta egen oral helse. Vi er derfor
nå i gang med å gjennomføre en større
studie for å teste resultatene fra denne
første studien. I hovedstudien vil vi
kartlegge de innsattes orale helse og
risikofaktorer som kan bidra til dårlig
oral helse, som rusmisbruk, livsstilsfaktorer (ernæring, bruk av tobakk, etc)
12

og tannbehandlingsangst. Vi vil også
undersøke de innsattes forståelse av
og bruk av helseinformasjon som blir
gitt dem. I tillegg vil MI-intervensjonen
testes i større skala. Det finnes svært
få studier på innsattes orale helse,
og denne studien vil bidra til økt
kunnskap om dette og tilhørende risikofaktorer, hvordan helseinformasjon
bør tilpasses denne gruppen, samt gi
ny kunnskap om mulige måter å bedre
deres orale helse på.
Personer som har vært utsatt for tortur
eller overgrep, eller som har tannbehandlingsangst har større risiko for å
utvikle dårlig oral helse, i hovedsak fordi
de unngår både regelmessige undersøkelser av tennene og tannbehandling.
Den offentlige tannhelsetjenesten har et
behandlingstilbud for disse personene
som innebærer både behandling av
tannbehandlingsangsten, samt oral
rehabilitering. Forskningsavdelingen
har to doktorgradsprosjekt rettet inn
mot dette behandlingstilbudet og
disse pasientene. De to prosjektene
undersøker blant annet behandlingseffekten dette tilbudet har på de ulike
pasientene, samt hvordan livskvaliteten
til pasientene påvirkes av deres angst
og orale helse. Et tredje doktorgradsprosjekt vurderer effekten av kognitiv
atferdsterapi på tannbehandlingsangst,
utført av tannleger i privat praksis. Alle
disse tre prosjektene vil øke kunnskapen om tannbehandlingsangst,
hvordan dette påvirker livene til de som
har denne lidelsen, samt hvordan man
på best mulig måte kan tilrettelegge
et tannbehandlingstilbud for disse
pasientene.
Barn med vansker innen autisme-spekteret har ofte problemer med
å motta tannbehandling. For disse
barna kan et tannlegebesøk oppleves
skremmende, både fordi det er en
ukjent situasjon, men også fordi de
kan være ekstra sensitive for lyder, lys
og lukt på tannlegekontoret. Samtidig
er det svært viktig med kunnskap om
hvordan tannhelsepersonell kan tilrettelegge behandlingen av disse barna
for å unngå at de utvikler dårlig oral

helse. Forskningsavdelingen har også
et pilotprosjekt rettet mot pasienter
med kjeveleddlidelser (TMD). Dette
er pasienter som ofte faller mellom
flere (behandlings)stoler, og som ofte
har gått mange runder i både den
ordinære helsetjenesten og i tannhelsetjenesten uten å oppleve å ha særlig
effekt av behandling som har blitt gitt
de ulike stedene. Pasienter som blir
henvist til spesialist i protetikk ved
Kompetansesenteret med kjeveleddsmerter, får derfor i en prøveperiode
tilbud om å inngå i et tverrfaglig
behandlingstilbud som inkluderer
tannlege, fysioterapeut og psykolog.
Selv om dataene fra dette prosjektet
ikke er ferdig analysert, er inntrykket
at pasientene har hatt positive opplevelser med dette behandlingstilbudet.
Forsk n i ngsavdel i ngen
ved
Kompetansesenteret har som mål å
drive praksisnær forskning. Vi ønsker
gjennom våre prosjekter å bidra til økt
kunnskap om og forståelse av ulike
pasientgrupper og deres orale helse,
og å bidra til utvikling av gode tiltak
og behandlinger for å kunne bedre
den orale helsen til ulike sårbare
grupper i samfunnet. Når vi vet hvor
tett sammenheng det er mellom den
orale helsen, den generelle helsen
og personers livskvalitet, tenker vi at
våre prosjekt kan være interessante for
helsepersonell også utenfor tannhelsetjenesten. Flere av våre prosjekter
vil kunne bidra med økt kunnskap
om ikke bare den orale helsen og ulike
tiltak for tannbehandling, men om de
ulike pasientgruppenes livskvalitet
og generelle helse. Videre vil den økte
kunnskapen om helsefremmende
tiltak og tilpassede behandlingstiltak
også helt klart i mange tilfeller være
overførbare til behandling og praksis
i andre deler av helsetjenesten. Både
pasientene og klinikerne vil dra nytte
av et tettere samarbeid og kompetansedeling i form av et mer helhetlig
behandlingstilbud, og det vil gi oss
alle større muligheter for å forebygge
fysiske sykdommer, samt gi større
muligheter for kompetanseheving i
begge tjenestene.

Årsmelding for Rogaland
legeforening 2020
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland har økt med 3,6% økning siste
år. Vi har passert 2000 medlemmer og i praksis medfører det at vi nå stiller med 2 delegater på Landsstyremøtet. Delegat
nummer to skal velges på årsmøtet.
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1,7

OF
– Overlegeforeningen
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LSA – Leger i
samfunnsmed. Arbeid
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7,4

PSL – Praktis. spes.
landsforb.
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547
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5,1

1583

1654

1733

1819

1902

1917

1992

2090

2166

2228

2308

3,6

Yrkesforeninger

Allmennlegeforeningen
LVS – leger i vitensk
stillinger

Ylf – Yngre legers
forening
Sum

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2019–31.08.2021
Leder

Janne Kristine Bethuelsen

Avd. for patologi, Sus

Styremedlemmer

Peter Christersson
Ruben Rainer Espelid

Fastlege Stavanger med. senter (Nestleder)
LIS2 Helse Fonna

Varamedlemmer

Cecilie Fredvik Torkildsen
Dag-Helge Rønnevik
Åse Mariero

Overl. Kvinnekl. Sus/Stipendiat UiB
Spes samf. Med, Ph.d.stip. NTNU + LIS3 Haugaland Dps
LiS indremed/lunge Sus

Landsstyrerepr.

Janne Kristine Bethuelsen
Ruben Rainer Espelid
Cecilie Fredvik Torkildsen
Dag-Helge Rønnevik

Leder av Rogaland legeforening
LIS2 Helse Fonna
Overl. Kvinnekl. Sus/Stipendiat UiB
Spes samf. Med, Ph.d.stip. NTNU + LIS3 Haugaland Dps
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Yrkesforeningenes
avdelingstillitsvalgte

Vara

AF

Yngve Johansen, fastlege Aksdal legesenter

LSA

Andres Neset, ass. Fylkeslege, Stavanger

Hans Petter Torvik, Sandnes

OF

Erna-Gunn Moen, overl. Voksenpsyk. Avd. Sus/ Fra nov. 2019:
Bas J. de Romijn, overl., Lungeavd. Sus

Alexander Seldal

PSL

Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin, Stavanger

Tore Bru

Kristin Marie Fagereng Mota, Lis, Anestesi avd. Sus/

Kaisa Earl Haugland
Anne Sandvik

NAMF

YLF

LVS

Fra 2021: Mathias Nikolai Petersen Hella
Torgeir Gilje Lid, Postdoktor/overl. Sus, førsteamanuensis Uis

Kurskomitéen
Leder:

Nina Thorsen Wikene

Medlemmer:

Peter Christersson, Håvar Aurstad, Hilde Klungland (sluttet april), Guro Hafnor Røstvig,
Anders Drabløs Bostad, Elma Ramic (startet nov) og Håvard Ims (startet nov).

Valgkomité

Kari Ersland spes allmennmed og radiologi, fastlege Nytorget legesenter
Ingrid Gjellesvik Børtveit overlege radiologisk avd Haugesund David Stendahl fastlege

Styret har hatt 11 styremøter i 2020, i all hovedsak digitale styremøter inkludert arbeidsmøte i London.
9. mars, siste fysiske styremøte, ble avholdt i Innovasjonsparken ved Universitetet i Stavanger sammen med presentasjon
av HelseCampus Stavanger og omvisning i lokalene.

Aktiviteter i 2020
Viktige saker gjennom året
• Covid-19
• SHARE
• Lover for Rlf
• Valginstruks
• GDPR
• Grimstadutvalgets rapport og
medisinerutdanning UiS
• Legestreik
• Landsstyremøte 2021 til
Stavanger utsettes til 2022
• 2 Legefester
• Juleforestilling Rogaland teater
– sosialt tiltak- avlyst grunnet
Covid-19.

Kontakt med
tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsakelig
som gruppeutsendt epost, men vi har
som mål å avholde et møte i sør og et
i nordfylket per år. Alle HTV i AF får
tilbud om å delta på Akademikernes
lønnskonferanse. De ulike yrkesforeningen jobber og finansieres hovedsakelig via egne kanaler, men RLF kan
støtte lokale arrangementer som TV /
medlemsmøter på forespørsel.

time» etter avsluttet kurs i Stavanger,
hvor leder og nestleder var tilstede.

6.februar ble det avholdt «Foreningens

Det ble avholdt medlemsmøte i

Årsmøtet -20 ble avholdt med 22
deltakere via digital plattform (Zoom)
28.10.20. Det ble vedtatt ny valginstruks og nye oppdaterte vedtekter.
Medlemsmøter
De ulike yrkesforeningene har mulighet til å få både praktisk og økonomisk
bistand fra styret for å arrangere
medlemsmøter.
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Haugesund, onsdag 8. januar 2020,
med tema Grimstadsutvalgets rapport
og eventuelt etablering av medisinstudium i Stavanger. Representanter fra
Universitetet i Bergen og Universitetet i
Stavanger var til stede for informasjon
og debatt. Medlemsmøtet ble avholdt i
aulaen på sykehuset. 3 representanter
fra styret var til stede, inkludert leder.
Lokalforeningskonferanse
Det ble arrangert seminar for lokalforeninger og regionutvalg 19.-20.
november via Zoom.
Dette er en meget god arena for
erfaringsutveksling samtidig som
programmet reflekterer aktuelle saker
både lokalt og nasjonalt.

Ledermøte
Ledere for alle foreningens organer
blir hvert år i januar invitert til
ledermøte i regi av Dnlf sentralt.
Møtet strekker seg over halvannen
dag. Fokus på årets møte, 14.-15.
januar var: 1) Fastlegeordningen 2)
Utvikling, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i sykehusene 3) Innovasjon
i helsetjenesten

et møtepunkt mot RHF.

Regionutvalget
Regionut valget er sammensatt
av lokallagslederne og aktuelle
representanter for de ulike yrkesforeningene. Man søker å få til en
noenlunde representativ geografisk
sammensetning. Utvalget behandler
regionovergripende saker og er ellers

Regionutvalgarbeidet koordineres av
sekretær i Hordaland legeforening Therese Sæbøe Strand.
e-post: post@hordaland-legeforening.no
Regionutvalget betaler en andel av
stillingen i 3 år.

I 2020 var det ingen fysiske møter i
Regionutvalget, men det ble arrangert
noen digitale. Leder av Regionutvalget
innkalte lederne av lokalforeningene
for samtaler spesielt angående Covid19- situasjonen, våren 2020. Det var
også et møte med representanter fra
Helse Vest.

Medlemmer i Regionutvalget 1.9.2019-31.8.2021
Jan Robert Johannessen, leder Hinnatrekanten legesenter, Stavanger
Janne Kristine Bethuelsen

Leder Rogaland legeforening, Avdeling for patologi, Sus

Gunnar Ramstad

Leder Hordaland legeforening, Fana legekontor

Ronny Cassells

Leder Sogn og Fjordane legeforening, Sunnfjord medisinske legesenter, Florø

Karin Stang Volden

PSL Hordaland, Spesialistsenteret, Bergen

Kjell-Inge Erikstad

NMF Hordaland, medisinstudent, Bergen

Yngvar Lunde Haaskjold

YLF Hordaland, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Eva Gerdts

LVS Hordaland, UiB, Bergen
i Helse Vest, Helse Stavanger HF, Stavanger

Jan Ove Tryti

LSA Sogn og Fjordane, Sogndal kommune

Bas Jeroen de Romijn og
Alexander Seldal

OF Rogaland, Stavanger universitetssykehus

Kursutvalg i nord-fylket
Kursutvalget «Kurskomitéen for
Fonnaregionen» ble etablert i 2016.
Kursutvalget sorterer organisatorisk
under Rogaland legeforening sin
kurskomité ved leder Nina T. Wikene.
Følgende medlemmer har vært med
i 2020: Steinar Roar Kringeland
(Fastlege Haugesund), leder DagHelge Rønnev ik (legevaktslege
Haugesund) Lars Johan Lysen
(Fastlege Aksdal legesenter) Knut
16

Arve Omdal (Legekontorene i Bømlo,
Bremnes og Moster) Jan Roger Olsen
(Sveio legekontor)
Landsstyremøte 2021
- arrangementskomité
Følgende medlemmer
har vært med i 2020:
Janne Kristine Bethuelsen (Leder)
Peter Christersson
Marit Halonen Christiansen
Kristin Fagereng

Jan Robert Johannessen
Det er avholdt flere møter i komiteen,
i all hovedsak digitale. Grunnet
Covid-19 situasjonen ble det vedtatt,
i forståelse med Generalsekretær,
representant fra sekretariatet i Dnlf
og sentralstyret, at Landstyremøtet
i Stavanger utsettes til 2022. Den
økonomiske risikoen blir da plassert
sentralt. Det er inngått noen avtaler,
og disse er videreført til 2022.

Medlemsundersøkelsearbeidsgruppe
Medlemmer i arbeidsgruppen 2020:
Dag-Helge Rønnevik
Cecilie Fredvik Torkildsen
Torgeir Gilje Lid
Andres Neset
Gruppen startet sitt arbeid høsten-20 og
utarbeidet spørsmålene i medlemsundersøkelsen. De har hatt tett kontakt med
styret i perioden, og har tilbakemeldt
jevnlig på styremøtene om sitt arbeid.
Primærmedisinsk Forskningsfond
– Rogaland
Stiftelsen ble opprettet etter vedtak på årsmøte 2017, registrert i
Stiftelsesregisteret 31.8.2017, organisasjonsnummer 919 341 394.
Styret er:
Olav Thorsen, leder
Ingvild Vatten Alsnes, styremedlem
Anne Mathilde Hanstad, styremedlem
Jacques Honoré, varamedlem
Truls Anton Eide, varamedlem
Allforsk
Styret har bevilget inntil 200.000 i
legitimerte utgifter for å støtte oppbyggingen av et allmennmedisinsk
forskningsmiljø i Rogaland (Allforsk).
Resterende beløp ble utbetalt i 2018.
Plassering av lokalforeningens
overskuddskapital
2 millioner kroner er plassert i Alfred
Berg-fond. Fondet har gitt en positiv
avkastning også i 2020. Øvrige midler
er plassert på rentekonto i norske
banker.
Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år.
Tidligere Media Vest, nå Apriil er teknisk utgiver og ivaretar annonsefinansieringen. Bladet distribueres alle leger
men også våre samarbeidspartnere.
Vi ønsker alltid innspill i forhold til
temaforslag og artikler.
Apriil har kontaktet styret grunnet
utfordringer med annonseinntekter.

Forhandlinger pågår.
Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir
jevnlig lagt ut.
Platform for dokument-deling og
-lagring.
Microsoft Office 365 brukes for dokument-deling og- lagring.
Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som
en kollegabasert utstrakt hånd (ikke
en legetjeneste). Terje Vevatne er leder
for støttelegene og nedlegger en stor
personlig innsats. Arbeidet finansieres
av SOP.
Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08
i 30 % stilling, felles for kurskomitéen
og styret. 1.1.-31.1.11 var hun ansatt
i 50% stilling, fra 1.2.11 i 70% stilling
og fra 1.7.17 i 75% stilling. Sekretær
jobber i hjemmekontor, fra 1.6.19
utenlandsfra. Hun bistår styret og de
ulike kurskomiteene samt HTV eller
medlemmer som ønsker bistand med
medlemsarrangementer.
Annet
• Vi yter bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og
bistått med rådgivning i andre
saker.
• Styret hadde arbeidsmøte i London
i januar 2020. Her møtte styret Dr.
Iona Caroline Heath (Commander
of the Order of the British EmpireCBE) for diskusjon og omvisning
ved The Caversham Group Practice
og i deres community garden. Mer
utfyllende informasjon om arbeidsmøtet kan leses i Syd-Vesten 1, 2020
og Utposten 2, 2020.

✔

HelseCampus Stavanger

✔

Landsstyremøte del I og II

✔

Innovativ Helsekonferanse
Narvik- Digital konferanse

✔

2-dagers styrekompetansekurs- på invitasjon av
Legeforeningene i Helse Midt
i samarbeid med BI

✔

Covid-19 erfaringskonferanse,
Dnlf

Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Lokalforeningen støtter våre TV og
enkeltleger i forhandlinger gjennom
året. Det er spesielt høy aktivitet i
lønnsforhandlingene i kommunene
der vi legger vekt på å samkjøre alle
både før og under forhandlingene. På
sykehuset ivaretas dette vi YLF / Of. Vi
jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre
tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett kontakt med
våre forhandlere i denne perioden.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en
åpen og aktiv holdning til media, og
ber medlemmene være klar over at
presisjonsnivået ikke blir perfekt når
det er journalister som lager oppslag.
Samarbeid med trygdeetaten
HELFO: Styret har et Samarbeidsutvalg
som har hatt som formål å avholde
møter med HELFO. Det har ikke vært
avholdt møter i 2020. Det har ikke vært
meldt saker som har gjort det aktuelt å
initiere møter.
NAV: Peter Christersson har hatt 1 møte
med NAV i 2020.

• Styret hadde møte med Fylkeskommunen hvor resultater av
Folkehelseundersøkelsen Rogaland
2020 ble presentert.
• Leder har deltatt på:
✔

SHARE- Rlf har fått fast plass
i brukerinvolveringspanelet.
17

Målsettinger for styret i Rogaland legeforening 2019–21
Styret har revidert målsettingene
for styreperioden. Målsettingene ble
godkjent av Årsmøtet 28.10.2020.
Styret for perioden 2019-2021 har utarbeidet og fastlagt sine målsetninger
for styreperioden ved å trekke frem
de viktigste sakene og sette klare mål.
Overordnet målsetting:
• Engasjerte medlemmer
i hele Rogaland.
• Bedre folkehelse
Engasjerte medlemmer
i hele Rogaland

positive ringvirkninger på øvrige
mål for perioden, samt styrke fellesskapsfølelsen innad i lokalforeningen.
Styret ønsker å skape engasjement i
hele fylket.
Flere engasjerte medlemmer vil gjøre
Rogaland legeforening bedre i stand
til å støtte opp under Legeforeningens
arbeidsprogram 2019-2021 i tråd med
Legeforeningens prinsipprogram
2019-2021.
Bedre folkehelse
• En godt integrert helsetjeneste
med høy kvalitet og likeverdig
tilgjengelighet

• Medlemsmøter

• En sterk fastlegeordning

• Sosiale tiltak

• En velfungerende
spesialisthelsetjeneste

• Kurs
• Økt deltakelse på årsmøtet.
Flere engasjerte medlemmer vil gi

• Et kunnskapsbasert
folkehelsearbeid
En sterk primærhelsetjeneste, gode

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.
Helsepolitiske målsettinger
Rogaland legeforening vil jobbe for
å understøtte Dnlf sine satsningsområder. Vi er spesielt opptatt av
samhandling og en godt integrert og
sunt finansiert helsetjeneste med god
kvalitet. Ledelse må reflektere gode
medisinskfaglige prioriteringer av
pasientens behov.

Primærhelsetjenesten
• Samhandling:
▷ Alle kommuner i Rogaland
skal regelmessig avholde lokalt
samarbeidsutvalg (LSU) og
Allmennlegeutvalg (ALU) med
referat som er tilgjengelig på en
nettside.
▷ Rogaland legeforening skal opprettholde samhandlingsmøter
med NAV.
▷ Fastlegene må i sterkere grad
involveres i kommunenes
kvalitets og utviklingsarbeid.
Rogaland legeforening oppfordrer fastleger til å involvere seg
sterkere i denne typen arbeid,
og kommunene til å budsjettere
med frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre samhandling må bygges over tid med
imøtekommende holdninger og
forståelse fra begge parter.
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▷ Kommunene skal ha en eller
f lere kommuneoverleger i
minst 50% stilling i de minste
kommunene og forholdsmessig
større i større kommuner.
Organisatorisk plassering av
stillingen bør ha utgangspunkt
i et sektorovergripende fagmiljø
for å underbygge ivaretakelse av
samfunnsmedisinske oppgaver
også utenfor helsetjenesten.
▷ Alle kommuneoverleger skal
tilbys og oppfordres til spesialisering i samfunnsmedisin.
• Lønn:
▷ Leger ansatt i kommunene skal
ha tilsvarende lønnsnivå som
sykehusleger. Fastleger med
bistillinger i kommunen må få
praksiskompensasjon som gir
reell utgiftsdekning.

▷ Alle kommuner skal ha en
egen prisliste for tjenester som
fastlegene utfører for kommunen da disse ikke dekkes i
normaltariffen.
▷ Kontaktmøter mellom fastleger
og NAV lokalt av vikles på
betalt dagtid, jfr takst 14/14d.
Samarbeidsmøter mellom
fastleger og kommunen skal
kompenseres svarende til takst
14/14d på dagtid og tilsvarende
0,5x disse takstene om møtene
avholdes på kveldstid.
▷ Fastleger skal få økonomisk
kompensasjon for supervisjon
og veiledning av leger i spesialisering (LIS1/LIS3).
• Legevakt:
▷ Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten

er arbeid og skal honoreres.
Dagtid: som takst 14/14d.
▷ Kveldstid: minst tilsvarende
100% overtid ift lønn i kommunal bistilling, alternativt
0,5*14/14d i normaltariffen.
▷ RLF vil jobbe for lokalt tilpassede

løsninger som understøtter
stabil legevakt med god kvalitet
og trygge rammer for legene.
Krav skal fremmes i lokale
forhandlinger.
▷ Leger skal ikke dra på utrykning
/ hjemmebesøk alene

▷ Legevakts og utrykningskjøretøy
skal være uniformert og fører må
ha helsefaglig bakgrunn
▷ Det skal være betalte driftsmøter
og fagråd i alle kommuner i
Rogaland.

Spesialisthelsetjenesten
RLF mener at spesialisthelsetjenesten
er for dårlig finansiert. På tross av
mangeårige effektiviseringstiltak
er overskuddet i driften for lavt til å
finansiere nødvendig vedlikehold
og investeringer i medisinsk teknisk
utstyr.
Leger i sykehus:
• Lønns og arbeidsvilkår:

g r u p p e r i s a m f u n ne t .
Kompetanse og ansvar skal
honoreres.
• Legestillinger:
▷ RLF vil bidra til at ordningen
med faste stillinger sikres.
▷ RLF vil jobbe for tilstrekkelig
antall utdanningsstillinger både
for LIS og ALIS.

▷ Sentrale avtaler og anbefalinger
skal følges. Disse skal være
styrende og

▷ RLF vil jobbe for å rekruttere og
beholde leger i spesialisering i
Rogaland.

▷ representere et minstemål.

▷ RLF vil jobbe for å rekruttere
leger til samfunnsmedisinske
stillinger, både i og utenfor
kommunene.

▷ Sykehusleger skal sikres tilgang
til gode arbeidsstasjoner og
hvilerom i eksisterende og nye
sykehusbygg.
▷ Sykehusleger skal ha adekvat,
prosentvis lønnsutvikling, på
linje med sammenliknbare

• Ledelse:
▷ RLF vil jobbe for å stimulere leger
til å ta lederstillinger.

▷ RLF vil jobbe for å styrke leger i
lederroller.
▷ Ledelse og beslutningsprosesser
må forankres med utgangspunkt
i medisinskfaglige
▷ behov og prioriteringer.
Avtalespesialister:
Antall avtalepraksishjemler må økes.
Spesielt innen fagfeltene:
ØNH
Hud
Kardiologi
Fysikalsk medisin
Revmatologi
Nevrologi
Generell kirurgi
Psykiatri
Vi ønsker å få belyst konsultasjonsstatistikk / produktivitet hos
avtalespesialistene.

Andre fokusområder
IKT:
Rlf vil bidra til bedre og enklere drift
av IKT systemer
Forskning og kvalitet:
• Forskning:
▷ Vi ønsker å stimulere til økt
forskning både innen klinisk
medisin, samfunnsmedisin og
folkehelsearbeid.
▷ Vi vil jobbe for at avtaler og
regelverk er innrettet mot
tilrettelegging for forskning i
primærhelsetjenesten, inkludert
ordninger for bruk av vikarlege
og gode økonomiske rammer.

Det må tilrettelegges for et primærmedisinsk forskningsmiljø
i Rogaland.
• Kvalitet:
▷ Alle kommuner bør opprette et
kvalitetsutvalg mellom fastleger og kommune. Gjerne etter
modell fra Stavanger.
▷ RLF vil stimulere til systematisk k valitetsarbeid i
allmennlegetjenesten.
• Undervisning:

vil RLF jobbe for en helhetlig
integrering av helsetjenester,
utdanning og forskning i
Rogaland.
▷ Et medisinsk fakultet i Stavanger
vil få stor betydning for medisinsk forskning og utvikling for
regionen.
På vegne av styret i Rogaland
legeforening
Janne Kristine Bethuelsen
Leder

▷ Uavhengig av studiemodell for
medisinutdanning som vedtas
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AKTIVITETSREGNSKAP
Note

2020

2019

Medlemsinntekter

4

789 159

757 116

Tilskudd

3

0

21 765

789 159

778 881

1 579 623

3 099 006

1 579 623

3 099 006

111 267

142 038

2 480 051

4 019 925

14

56 430

68 625

Kurs og konferanser

6

1 057 091

2 242 912

Faglige arbeid

7

305 284

290 260

Sum kostnader til formålet

9

1 418 805

2 601 797

Administrasjonskostnader

8,9,11

1 276 791

1 518 563

Sum forbrukte midler

2 695 596

4 120 360

Årets aktivitetsresultat

(215 545)

(100 435)

(444 210)

(667 105)

228 665

566 670

(215 545)

(100 435)

Anskaffede midler

Sum anskaffede midler
Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter

2

Sum aktiviteter som oppfyller formålet
Finansinntekter
Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite
Sum tillegg formålskapital
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BALANSE
Noter

2020

2019

517 216

471 495

1 863 750

1 808 897

2 380 966

2 280 392

91 011

212 502

–

71 569

91 011

284 071

Kontanter og bankinnskudd

2 066 276

2 242 510

Sum omløpsmidler

4 538 253

4 806 973

SUM EIENDELER

4 538 253

4 806 973

(4 088 023)

(3 643 813)

7 556 588

7 327 923

3 468 565

3 684 110

Leverandørgjeld

27 147

58 479

Forskuddstrekk

251 325

136 238

89 539

54 014

701 677

874 134

Sum kortsiktig gjeld

1 069 688

1 122 864

Sum gjeld

1 069 688

1 122 864

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

4 538 253

4 806 973

EIENDELER
Omløpsmidler
Investeringer
Norske aksjefond
Obligasjoner
Sum Investeringer

12

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

5

Sum fordringer

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite
Sum formålskapital

10

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Skyldig arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld

Stavanger, 19 / 04 - 2021
Janne Kristine Bethuelsen
Leder

Lars Peter Christersson
Nestleder

Ruben Rainer Espelid
Styremedlem
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Rogaland legeforening
NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med God Regnskapsskikk (F) for
ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
• Aktivitetsregnskap
• Balanse

Fordringer som skal tilbakebetales
innen ett år er klassifisert som
omløpsmidler.

omløpsmidler. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

• Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin
virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.
Note 2. Kursinntekter

Noter 2020

Eiendeler bestemt til varig eie eller
bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som

2020

2019

19 975

–

Psykiatri

–

164 860

Drift av legekontor

–

170 027

Ultralyd

–

312 200

Emnekurs i legemiddelbehandling

–

343 734

Emnekurs i hodepine

40 410

–

Emnekurs sexologi

40 460

–

Emnekurs ØNH

66 800

–

Emnekurs sykehjemsmedisin

89 600

–

Emnekurs gastroent

152 897

–

Emnekurs MI

164 510

–

–

214 800

Grunnkurs C

271 455

432 480

Grunnkurs D

547 335

551 200

Gult er kult; reisen i urinveiene

–

352 732

Kardiologi

–

129 590

Pediatri

–

89 760

MUPS

Sykehjemsmedisin

Preikestolkurs; Oppmerks. Nærvær
Blålysdagene
SUM KURSINNTEKTER

Note 3. Tilskudd

–

187 342

186 181

150 281

1 579 623

3 099 006

2020

2019

Tilskudd kurs

–

21 765

SUM TILSKUDD

–

21 765
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Noter 2020

NOTE 4. MEDLEMSINNTEKTER

Medlemsinntektene innkreves i sin helhet gjennom Den norske legeforening og består av følgende:
2020

2019

Medlemstilskudd

789 159

757 116

SUM Medlemsinntekter

789 159

757 116

2020

2019

Diverse fordringer

–

71 569

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

–

71 569

2020

2019

Honorarer

414 242

686 519

Leie lokaler

73 800

154 292

Mat v/arrangement

334 551

673 103

Andre honorarer (til næringsdrivende)

131 450

468 455

3 436

38 519

Reisekostnader

58 449

141 253

Andre kostnader

41 163

80 771

1 057 091

2 242 912

2020

2019

-

16 844

Møtekostnader

18 283

127 601

Bilgodtgjørelse

-

-

Reisekostnader

104 590

16 863

Kostnader Primærmed. Forskn. Fond

120 526

120 706

–

–

61 885

8 246

305 284

290 260

Note 5. Andre kortsiktige fordringer

Note 6. Kurs og konferanser

Kursmateriell

SUM KURS OG KONFERANSER

Note 7. Faglige arbeid
Andre honorarer (til næringsdrivende)

Kostnader Allforsk
Andre kostnader
SUM FAGLIG ARBEID
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Note 8. Administrasjonskostnader

Noter 2020
2020

2019

Styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift

414 173

431 308

Lønnskostnader

387 791

414 879

Andre honorarer, arbeidsgiveravgift & sos.kostnader

198 157

242 878

Regnskapshonorar

129 347

211 292

Revisjonshonorar

46 359

26 641

Kontorrekvisita

16 894

5 231

4 004

10 268

Telefonkostnader, inkl bredbånd
Reisekostnader

5 501

14 195

Andre kostnader

74 564

161 871

1 276 791

1 518 563

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER
NOTE 9. ADMINISTRASJONS- OG FORMÅLSPROSENT

Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til administrasjon i forhold til
sum forbrukte midler.
2020

2019

Formålsprosent

53 %

63 %

Administrasjonsprosent

47 %

37 %

NOTE 10. FORMÅLSKAPITAL

Formålskapital per 1.1.2020
Årets aktivitetsresultat
Formålskapital per 31.12.2020

Rogaland legeforening

Rogaland kurskomite

SUM

(3 643 813)

7 327 923

3 684 110

(444 210)

228 665

(215 545)

(4 088 023)

7 556 588

3 468 565

NOTE 11. PERSONALKOSTNADER OG YTELSER TIL LEDELSEN

Foreningen har en sekretær ansatt i 75% stilling.
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foreningen har tjenestepensjon som oppfyller kravene.
Godtgjørelse til ledelsen
Styrets leder

Styrehonorar

Andre honorarer

151 280

30 250

Styrets nestleder

0

43 000

Øvrige medl. styre *

0

278 253

151 280

351 503

Sum
* Inkluderer kurskomiteen samt foreningens utvidede styre.

Det er i 2020 kostnadsført honorar til revisor med kr 28 125 for revisjon, kr 5 625
for teknisk utarbeidelse av regnskap og kr 18 610 for annen bistand.
Beløpene er inklusive mva.
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Noter 2020

NOTE 12. FINANSINVESTERINGER
Plasseringer hos Alfred Berg:

Kostpris

Norske aksjefond

Markedsverdi

400 000

517 216

Norske obligasjoner

1 600 000

1 863 749

Sum

2 000 000

2 380 965

2020

2019

NOTE 13. ROGALAND LEGEFORENING KURSKOMITE
Anskaffede midler
Tilskudd

–

21 765

Sum anskaffede midler

–

21 765

Kursinntekter

1 579 623

3 099 006

Aktiviteter som oppfyller formålet

1 579 623

3 099 006

1 113

4 396

1 580 736

3 125 167

Kurs og konferanser

1 057 091

2 242 912

Sum kostnader til formålet

1 057 091

2 242 912

Aktiviteter som oppfyller formålet

Finansinntekter
Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Kostnader til formålet

Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
Årets aktivitetsresultat

294 980

315 585

1 352 071

2 558 497

228 665

566 670

NOTE 14. SYD-VESTEN

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".

signerende
sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.
Produksjonskostnader inkluderer fraDe2019
også parter
lønnskostnader.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Janne Kristine Bethuelsen

Ruben Rainer Espelid

Styreleder
Serienummer: 9578-5992-4-3068188
IP: 161.4.xxx.xxx
2021-04-20 08:05:52Z

Styremedlem
Serienummer: 9578-5994-4-2680056
IP: 79.161.xxx.xxx
2021-04-22 18:31:12Z

Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1970917
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-04-25 17:51:41Z

-OH2HM-HHU2F-EL8O2-Z5TPX-Z5XIE

Lars Peter Christersson
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Mangelfull behandling
ved langvarige
ikke-kreftrelaterte smerter
Kine Gjesdal
Sykepleier, PhD, Førsteamanuensis ved
Det helsevitskapelege fakultet, UiS.
Forsker, KORFOR.

Virkningsfull behandling av langvarige smerter inkluderer tverrfaglig og
personsentrert helsehjelp. Det finnes
lite dokumentert nytte av medikamenter generelt og opioider spesielt ved
langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Likevel blir de fleste pasientene
tilbudt hovedsakelig farmakologisk
behandling av dette ofte komplekse
helseproblemet. Helsedirektoratet
fastslår også at utviklingen av tverrfaglige smerteklinikker i Norge går
senere enn forventet.

smerter blir tilbudt. Gapet kommer
av at smertebehandlingen pasienten
får, er lite tilpasset den enkelte pasient.
En annen årsak er mangelfull informasjonsutveksling, både mellom pasient
og behandler, og mellom behandlere
på ulike tjenestenivå. I tillegg opplevde
sykepleierne at det var krevende å
organisere tverrfaglig helsehjelp ved
de offentlige smerteklinikkene på
en hensiktsfull måte. Dette kommer
hovedsakelig av manglende ressurser
og lange ventelister.

Helsehjelp lite tilpasset pasienten

Funnene understreker behovet for
mer ressurser øremerket smertebehandling i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og et behov for
mer personsentrert behandling ved
langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.
Dette vil kreve både mer ressurser og
økt kompetanse hos helsepersonell.
Funnene tyder også på at mer fokus på
kontinuitet er nødvendig for å bedre
behandlingen, slik at pasientene
aktivt kan delta i egen behandling og
behandlingsvalg. Dette kan styrke
pasientenes mulighet for egen håndtering av smertene, noe som vi vet er
avgjørende for behandlingsutfallet.

I min doktorgradsavhandling (2019)
utforsket jeg det offentlige helsetilbudet ved langvarige ikke-kreftrelaterte
smerter fra f lere perspektiv. Jeg
intervjuet pasienter som får helsehjelp
for langvarige smerter og sykepleiere
ved offentlige smerteklinikker fra
alle de fire helseregionene i Norge.
Totalt ble 18 personer som lever med
ikke-kreftrelatert smerte og 10 sykepleiere ved 10 ulike smerteklinikker i
Norge intervjuet. Metodetriangulering
som kombinerte de to perspektivene
(sykepleier og pasient) ble brukt i det
siste delstudiet.
Jeg fant et betydelig gap mellom
hva nasjonale og internasjonale
retningslinjer anbefaler av behandling, og behandlingen som pasienter
med langvarige ikke-kreftrelaterte
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POINT- veien videre
Et sentralt moment for å motvirke en
opioid-epidemi i Norge er å fokusere
nettopp på å utvikle bedre behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte

smerter. Et NFR-støttet prosjekt
(Preventing an opioid crisis in Norway:
focusing on treatment of chronic pain
2020-2024) hvor blant annet SUS og
Stavanger kommune er partnere,
skal nå utforske hvilke pasienter
som får forskrevet opioider hvor
langvarige ikke-kreftrelaterte smerter er indikasjonen, samt undersøke
hvilke konsekvenser dette kan ha for
pasientens helse. I tillegg skal KORFOR
sammen med Stavanger kommune
sitt Helsehus, utvikle og teste et
ikke-medikamentelt og tverrfaglig
behandlingsopplegg for mennesker
som lever med ikke-kreftrelaterte
smerter. Behandlingstilbudet vil
inneholde fysisk aktivitet, fokus på
søvn og kosthold, og mestringsstrategier, og utvikles og gjennomføres
i samarbeid mellom fysioterapeut,
idrettspedagog, psykolog, sosionom
og ernæringsfysiolog på Helsehuset.
Målet er å utvikle og teste virksomme
behandlingsalternativ som er lett
tilgjengelige for pasientene, og som
kan bidra til bedre helse, og redusert
bruk av opioider for pasienter med
langvarige smerter. Fastlegene er
sentrale i oppfølgingen av pasienter
med langvarige, ikke-kreftrelaterte
smerter, og fastlegene i Stavanger
kommune vil bli involvert i utviklingen av og utprøvingen av dette
behandlingstilbudet.

Er det greit å spørre
om alkohol?
Torgeir Gilje Lid
Spes.allm.med, phd
Forskningsleder KORFOR (Regionalt forskningssenter for rusmiddelforskning i Helse Vest)
torgeir.gilje.lid@sus.no

Bakgrunn
I Norge drikker folk flest alkohol.
Både andelen som drikker alkohol
og mengden den enkelte drikker
har økt betydelig siden 90-tallet.
Alkoholomsetningen per person over
15 år i Norge økte kraftig fra rundt 5
liter ren alkohol tidlig på 90-tallet og
frem til cirka 2010, men har gått litt
ned igjen og ligger nå på rett over 6
liter ren alkohol. I tillegg kommer
alkohol fra taxfree, egenproduksjon
og smugling, beregnet til nærmere en
liter ren alkohol per person.
Selv om de som drikker mest, også
har mest helseproblemer knyttet til
alkoholbruk, vil de fleste som har
alkoholrelaterte helseproblemer ikke
være avhengige eller misbrukere (1).
Det gjør at mange kliniske situasjoner
hvor alkohol kan være en relevant
faktor for helseproblemet, går under
radaren. Enkle behandlingstiltak
(brief alcohol interventions – kort
rådgivning) er dokumentert nyttige,
men utfordringen er å finne ut hvem
som trenger slike tiltak (2).
Helsemyndighetene ønsker derfor
at alkoholvaner skal kartlegges ved
legebesøk og på sykehuset, men i
praksis har dette vært vanskelig å
innføre, både i Norge og internasjonalt
(3, 4). Klinikere opplever gjerne det å
spørre om alkohol som noe som kommer i tillegg, og ikke som en naturlig

del av diagnostikk, behandling og
oppfølging. Det er også lett å tenke at
pasienter vil oppleve det å bli spurt
om alkohol som upassende og kanskje
krenkende (5, 6).
Vi har sett nærmere på hvordan dette
oppleves. Det siste året har vi publisert
to artikler hvor vi har undersøkt hva
pasienter og befolkningen mener om det
å bli spurt om alkoholvaner (Lid 2020,
Karlsson 2021). Den første artikkelen
er en spørreundersøkelse fra Stavanger
Universitetssjukehus hvor pasienter
uten tidligere kjent rusdiagnose ble
spurt om alkoholvaner og henvist til
ruskonsulent ved SUS (Lid 2020). Den
andre artikkelen er en spørreundersøkelse med et representativt utvalg
av befolkningen i Norge og Sverige
om holdninger til det å bli spurt om
alkoholvaner når de er i kontakt med
helsevesenet (Karlsson 2021).
Et hovedfunn i begge undersøkelsene
er at de aller fleste er positive til å
bli spurt om alkohol, selv om det
ikke var det de egentlig søkte hjelp
for. I undersøkelsen fra SUS svarte
93% av deltakerne at de opplevde at
samtalen med ruskonsulent handlet
om deres egen helse og livssituasjon.
I befolkningsundersøkelsen var 91%
av respondentene i Norge enige i
at en rutinemessig bør spørre om
alkoholvaner i helsevesenet. Her var
personer med risikofylt drikkemønster

mindre positive, men av disse, var de
som hadde hatt en alkoholsamtale
siste 12 måneder mer positive enn
de som ikke hadde hatt det. Begge
undersøkelsene indikerer at de fleste
er positive i utgangspunktet, og at selv
de som har et problematisk forhold til
alkohol, opplever en slik samtale som
nyttig. Men, kun 17% respondentene i
befolkningsundersøkelsen som hadde
vært i kontakt med helsevesenet siste
12 måneder, hadde blitt spurt om
alkohol.
Oppdragsdokumentet fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) til
regionale helseforetak (RHF) i 2013
slo fast at det skal være et system i
somatiske avdelinger for å fange opp
underliggende rusmiddelproblematikk (7). Kravet ble gjentatt i 2015, og
utvidet til et generelt ansvar for hele
spesialisthelsetjenesten å fange opp og
håndtere underliggende helseproblemer knyttet til andre områder enn der
pasienten får sin primære behandling
(8). Somatisk spesialisthelsetjeneste
har altså ansvar for å fange opp og
håndtere underliggende problemer
knyttet til rus eller psykiatri, og tilsvarende gjelder for de to andre delene
av spesialisthelsetjenesten.
I mars i år lanserte regjeringen
Nasjonal alkoholstrategi (9). Her peker
regjeringen på at alkohol er en viktig
faktor i alle deler av helsetjenesten,
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og at en kan ta opp alkohol forankret
i pasientens helseproblem, altså det
pasienten ønsker hjelp for. Pragmatisk
case finding og ruskonsulentordningen
på SUS løftes fram som konkrete
eksempler i henholdsvis allmennpraksis og på somatisk sykehus (10,
11). Helse Vest lanserte nylig Regional
plan for tverrfagleg spesialisert
rusbehandling (12). Planen er delt
inn i fire områder, hvor Område 2
omhandler ‘Identifisering av pasientar
i somatiske einingar som har alkoholeller opioidavhengighet’. I likhet med
regjeringen, peker også Helse Vest på
ruskonsulentordningen til SUS og på
pragmatisk case finding som aktuelle
tilnærminger i praksis.
Sentralt i begge disse tilnærmingene
er kunnskapen om at alkohol kan
medvirke til, utløse eller forverre
svært mange helseproblemer (13, 14).
‘Helseknaggen’ er et annet navn på
denne tilnærmingen (15). Utfordringen
blir derfor ikke primært å avdekke
avhengighet eller misbruk, men å
avklare om alkohol kan være relevant
for akkurat denne pasientens helseproblem. Et viktig premiss er at en ikke
kartlegger alkoholvaner hos alle, men
at en spør ved alle kliniske tilstander
hvor alkohol kan spille en rolle, for
tilstanden eller for behandlingen.
Men hvordan avklare om alkohol er
relevant for en gitt pasients helseproblem? Og hva innebærer pragmatisk
case finding i praksis? Her kommer et
konkret forslag til strategi:
1. Avklare hvilke alkoholrelaterte
tilstander som oftest går under
radaren hos dere
2. Velg ut en kortliste (f.eks 5-7) fra
disse tilstandene
3. Bli enige om å alltid spørre om
alkohol ved disse tilstandene
4. Snakk sammen om hvordan det
går
Spør gjerne undertegnede eller
ruskonsulentene om råd og innspill
i prosessen. Det er helt sentralt at en
slik liste er forankret i de kliniske
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Tilstander og symptomer
Psykisk helse

Depresjon og depressive symptomer
Angst
Søvnforstyrrelser
Redusert kognitiv funksjon

Mage/tarm

Dyspepsi

Hjerte/kar

Hypertensjon

Diaré
Arytmi
Ortopedisk

Planlagt protesekirurgi

Hudsykdommer Forverring psoriaris, seborrhoisk dermatitt
Kroniske lidelser Årskontroll diabetes, hjertesykdom, inflammatoriske sykdommer
Diverse

Svimmelhet, ustøhet, fall og falltendens
Kroniske smerter
Høye normale eller lett forhøyete leverprøver, spesielt GGT
Fysiske endringer som kan være aldersrelatert

Figur 1

utfordringene på det enkelte behandlingssted. Vi har laget en slik liste til
bruk i allmennpraksis, som vi nå
prøver ut i et forskningsprosjekt. Se
også Utposten nr 3, 2020 for grundigere
beskrivelse (16). Alle tilstandene på
listen (se Fig 1) er vanlige tilstander
hvor alkohol kan spille en rolle, men
hvor det ikke er innlysende at alkohol
er en viktig faktor.

komplikasjoner etter protesekirurgi,
komplikasjoner som kanskje kunne
vært unngått ved seks ukers avhold fra
alkohol før kirurgi. I tillegg kan enkelte
pasienter ha alvorlig alkoholavhengighet og være i behov av mer spesialisert
behandling for dette, men gå glipp av
henvisning til slik behandling fordi
alkohol aldri ble et tema og avhengigheten ble ikke oppdaget.

I alle kliniske spesialiteter er det en
del vanlige tilstander hvor alkohol
kan spille en viktig rolle, men hvor
dette ikke fanges opp. Det kan føre
til at pasientens helseproblem blir
større, og at nødvendig behandling
ikke får den ønskede effekt. Det er
godt dokumentert at alkohol kan spille
en viktig rolle f.eks for forverring av
psoriasis, eller for hyppighet av anfall
ved paroksysmal atrieflimmer, eller
for komplikasjonsrisiko ved kirurgi
(13, 17, 18).

Til slutt: Siden de aller fleste i vårt land
drikker alkohol, og alkohol kan spille
en rolle ved mange vanlige tilstander,
vil mange pasienter vi møter ha en
alkoholrelatert tilstand uten at det er
tegn til misbruk eller avhengighet. Det
er heller ingen entydig sammenheng
mellom alkoholforbruk og helseproblem. En pasient med atrieflimmer
med hyppige anfall og som drikker to
flasker vin i uken, kan oppleve betydelig reduksjon i anfallsfrekvens ved å
ta en såkalt hvit måned. For en annen
pasient med samme kliniske bilde
og alkoholforbruk kan det være at en
hvit måned ikke utgjør noen forskjell.
Dette kan en utforske sammen med
pasienten. Og siden de fleste ikke er
avhengige eller misbrukere, og de er
i kontakt med helsevesenet fordi de
ønsker bedre helse, så har vi et godt

Hvis ingen spør om alkohol, kan
pasienten med alvorlig psoriasis eller
hyppige anfall med atrieflimmer gå
glipp av en bedring av tilstanden, eller
ende opp med høyere medikamentdoser enn nødvendig. Og en pasient på
70 år med coxartrose kan få alvorlige

I alle kliniske
spesialiteter
er det en del
vanlige tilstander hvor
alkohol kan spille en viktig
rolle, men hvor dette ikke
fanges opp. Det kan føre til
at pasientens helseproblem
blir større, og at nødvendig
behandling ikke får den
ønskede effekt.
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utgangspunkt for å finne ut av dette
sammen med pasientene. Det er faktisk
noe pasientene forventer.
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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.

Søknader og spørsmål sendes:
Styret for Primærmedisinsk Forskningsfond
Olav Thorsen
E-post: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

EMNEKURS I DRIFT AV LEGEKONTOR;
HELSEJUS
Tid: 27.-28.9.2021 kl. 08.15-15.35/14.50
Sted: Clarion Hotel Energy

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).

Påmelding: innen 15.8.21
i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 3900,- 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.

KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I
GASTROENTEREOLOGI
Tid: 27.-30.9.2021 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen15.8.21 i skjema
på www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 6900,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i tarmsykdommer 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
Påmelding: innen 15.8.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 3900,- i kursavgift + kostpenger

PREIKESTOLKURS; STRESSMESTRING
Tid: 10.-11.9.2021
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland
Påmelding: snarlig i skjema på www.
legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3900,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: ca. 30
Godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs
i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av
retten til tilleggstakst).
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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)

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).

EMNEKURS I ØYESYKDOMMER
Tid: 9.-10.2.2022 kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 10.12.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3900,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 16 poeng i øyesykdommer 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).

KURSKOMITÉEN FOR FONNA-REGIONEN,
ROGALAND LEGEFORENING:

DIGITALT EMNEKURS I RUS
OG AVHENGIGSHETSMEDISIN

Rogaland legeforening ønsker å
ta forbehold om antall plasser/
avholdelse av kurs, alt etter
myndighetenes anbefalinger
og utviklingen av Covid-19
situasjonen.
For mer informasjon ang.
Covid-19 situasjonen
se informasjon på
Legeforeningen.no

Tid: 24.9., 29.10. og 26.11.2021
Sted: via Zoom
Påmelding: innen 15.6.21 i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 5700,- i kursavgift
Antall deltakere: Opptil 100
Kurset søkes godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i rus og avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

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: 905 05 408,
E-post: Sven.haland@gmail.com

Terje Vevatne
Privat mobil: 905 65 445,
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: 990 39 861 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: 414 89 063
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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