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Syd-Vesten
Jeg skriver denne lederen 14. september.
Ute er det nydelig høstvær, men jeg
sitter og hoster og harker med en
sedvanlig høstforkjølelse. Etter en
sesong med bortimot ingen luftveisinfeksjoner utenom covid-19, skal vi
visstnok få ekstra tøffe forkjølelser
denne høsten.
Jeg tror nok likevel ikke jeg har det like
tøft som politikerne på borgerlig side. I går
fikk vi se et valgskred, hvor de røde-grønne
tok en klar seier. Helse er alltid noe som opptar
velgerne (ikke minst Syd-Vestens lesere). Avtroppende helseminister Bent
Høie har hatt nok å jobbe med i sine to perioder; manglende kapasitet i
psykiatrien, sykehusbygg, covid-19, Akson og krisen i fastlegeordningen.
Høie har høstet masse lovord for sin innsats rundt håndteringen av
covid-19-pandemien, og for å styrke kvalitetsarbeid i legekontor ved å
finansiere SKIL over statsbudsjettet. Det motsatte har vært tilfelle når
det gjelder fastlegeordningen. Den mye omtalte Handlingsplanen for
allmennlegetjenesten som kom i 2020, ser dessverre ut til å være nok et
eksempel på «too little, too late».
Helsepolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, og
Senterpartiet, Kjersti Toppe, har vært tydelige i opposisjon. Deres støtte
til både Legeforeningen og Trønderopprøret har vært klar. Som politikere
flest, har de vært forsiktige med å love konkrete tiltak og beløp.
Samtidig står flere andre utfordringer i kø. Vil den nye regjeringen bli
den første til å oppfylle den gylne regel om bevilgninger til psykiatri vs.
somatikk? Nye sykehus som bygges kan allerede være for små før de er ferdigbygd – hvordan blir det med nye SUS? Kan Pasientens Legemiddelliste
(PLL) berges? Hva skjer med det som er ruinene av Akson (nå «felles
elektronisk pasientjournal»)? Hva skjer med medisinutdanningen – blir
det fakultet på Universitetet i Stavanger? Kan fastlegeordningen reddes?
Jeg håper medlemmene i den nye regjeringen har fått hentet seg inn etter
all feiringen i natt, for det er nå det gjelder. Etter 8 år i opposisjon er det
forventet at dere leverer på det dere har lovet.
Peter Christersson
Leder i Rogaland legeforening
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En nestor takker av

– Hans Petter Torvik er vinner av
Rogaland Legeforenings ærespris
Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening

Rogaland Legeforening har opp
gjennom årene hatt flere kjente,
kjære og innflytelsesrike kolleger
som medlemmer – både i primærhelsetjenesten, i sekundærhelsetjenesten og hos fylkeslegen.
Lokalforeningen har vært aktiv
med møter og aktiviteter for sine
medlemmer, og vi har en aktiv
kurskomite som arrangerer store
mengder kurs – i både nord- og
sørfylket – som sikrer en god økonomi for lokalforeningen.
Flere lokalforeninger har hatt tradisjon
for å dele ulike typer ærespriser til
sine medlemmer, eksempelvis «Årets
Finnmarklege», «Årets Nordlandsdoktor», «Oslo-legen» med videre.
Rogaland Legeforening har ikke
hatt noen slik pris. Styret i Rogaland
Legeforening 2019-21 kom fram til
at vi også ønsker å kunne hedre våre
medlemmer på en slik måte. Etter store
diskusjoner i styret om navn på pris,
innretning, hvordan nominere, jury og
selve prisen, kom vi til enighet.
Når det gjaldt kandidat til Rogaland
Legeforenings første ærespris, var det
derimot lite diskusjon. Styret kom raskt
fram til at avtroppende allmennlege/
kommuneoverlege Hans Petter Torvik
i Sandnes og Gjesdal var en fremragende kandidat.
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På det digitale årsmøtet 11. juni
2021 fikk Torvik overrakt prisen, et
kunstverk av den lokale kunstneren
Pia Myrvold. Myrvold, er nok mest
kjent som søsteren til avdøde frontfigur Lasse Myrvold (1953-2006) i
legendariske The Aller Værste! (197981). Pia Myrvold har imidlertid også
en egen framgangsrik karriere som
bildekunster innen maleri og grafikk,
designer av motekolleksjoner og «klær
som media». Hun har blant annet
deltatt på Høstustillingen i 1982.

Kan du fortelle litt om deg selv, og
karrieren din?
For nøyaktig 50 år siden startet jeg
medisinstudiet på Universitet i Oslo,
19 år gammel. Jeg ble uteksaminert
i 1977 og hadde turnus på Askim
sykehus og i Hå kommune. Deretter
fulgte sivilarbeidertjeneste som lege
på Nærlandheimen, som da hadde
omtrent 280 psykisk utviklingshemmede beboere. Samtidig var jeg
områdeoverlege for HVPU-omsorgen
i Rogaland. Jeg var også vel 1 år på
barneavdelingen i Kristiansund før
hele familien dro til Etiopia i mai 1983
og var der i 3 år. I Etiopia arbeidet vi i
Mekane Yesuskirkens helsetjeneste i
vest nær grensen mot Sudan, utsendt
av den lutherske frikirken i Norge.
Fortsatt er jeg engasjert i helsearbeid

i Etiopia som styremedlem i Nordic
Medical Centre i Addis Ababa, et
privat sykehus som også har startet
sykepleierskole, og i Trauma Care
Ethiopia. Sistnevnte har bl.a. utdannet
de første «critical care nurses» i Etiopia
– et samarbeidsprosjekt hvor både SUS
og Haukeland var sterkt involvert, det
programmet er nå overtatt av etiopiske
myndigheter.
Fra 1986 - 1988 arbeidet jeg ved medisinsk avdeling, SUS. Siden 1988 har jeg
vært kommuneoverlege og fastlege i
Sandnes, og fra 2004 også kommuneoverlege for Gjesdal. De 4 siste årene har
jeg vært fulltids kommuneoverlege.
Fastlegehjemmelen ved Lura legesenter er overført til kollega, men fortsatt
er jeg innom en gang iblant.
Jeg ble spesialist i allmennmedisin
i 1992 og i samfunnsmedisin i 2001.
Ved Nordiska Hälsovårdhögskolan i
Gøteborg gjennomførte jeg 8 månedskurs i perioden 1990 – 1998. Sammen
med min kone tok jeg et 4 måneders
tropemedisinkurs i Liverpool i 1983,
hvor vi møtte legendariske tropemedisinere som forelesere.
I Rogaland legeforening (RLF) har jeg
vært engasjert som styremedlem i noen
perioder, og i mange år har jeg hatt
ansvar for allmennlegenes grunnkurs
i forebyggende medisin. Jeg har også

Hans Petter Torvik

fått være med på å arrangere 4 tropemedisinkurs i Kamerun for RLF.
På fritiden har jeg i nesten 30 år vært
engasjert i KFUM-KFUK-speiderne i

Bekkefaret som leder for ulvungene. Jeg
har også vært styremedlem i Kirkens
Bymisjon i Rogaland fra 2002 – 2012.
Siden 1974 har jeg vært gift med

Ingeborg Ask Torvik. Hun var i mange
år fastlege i Stavanger. Sammen har
vi 5 barn, hvorav de 2 yngste har valgt
samme yrke som sine foreldre. Våre
barn er spredt utover hele norgeskartet,
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og det samme er våre 4 barnebarn.

Hans Petter Torvik, mange unge
leger kjenner deg kanskje best fra
mange medieoppslag om covid det
siste året. Hvordan var det å få dette
opp i fanget på slutten av en lang
karriere?
Jeg har alltid trivdes med å arbeide, og
infeksjonsepidemiologi interesserer
meg. Jeg har i alle år vært kommunens
smittevernlege, og har opplevd dette
som et spennende arbeidsfelt. Selv om
covid-19 pandemien er helt spesiell,
hadde vi også influensapandemien
i 2009-10, SARS-CoV-1 i 2003-04 og
fugleinfluensa et par år seinere. Covid19 pandemien kom til Norge raskere
enn vi hadde trodd, og mars 2020 var
ekstremt hektisk. Imidlertid opplever
jeg at pandemien har etablert gode
faglige nettverk, hvor alle kommuneoverlegene i hele opptaksområdet for
SUS, smittevernleger og mikrobiologer
på SUS og fylkeslegene deltar aktivt.
I tillegg har samarbeidet med beredskaps- og kommunikasjonsavdelingene
og politisk ledelse vært omfattende
og lærerikt. Så pandemien har skapt
gode faglige nettverk som jeg tror vil
ha verdifull betydning i årene som
kommer. Selv om arbeidsdagene har
vært hektiske og i perioder lange, har

Sultkatastrofen i
Etiopia i 1984-85
står i en særstilling. Både å oppleve den
på nært hold og samtidig å
ha vært med å varsle den
(som medlem av NGO Relief
and Rehabilitation Committee) overfor verdenssamfunnet, som fikk varsler om
at den ville komme. Intet
skjedde før BBC-reportere
fikk lurt ut TV-bilder nesten
1 år etter de første varslene.
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det vært kjekt å få være med i det faglige
felleskapet. Etter så mye møter på nett,
håper jeg vi kan samles til en real fysisk
fest når pandemien er over.

Rogaland Legeforening innførte
for første gang denne æresprisen
til et medlem, og du gikk av med
prisen. Hva er dine tanker rundt
dette? Hva føler du nå?
Jeg ble svært overrasket og målløs da jeg
ble tildelt prisen. I mine tanker var det
mange som har gjort en større innsats
for RLF enn jeg har gjort. Jeg takker
hjertelig for prisen og føler meg beæret
og takknemlig som mottaker av den.

I juryens innstilling, trekkes
blant annet dine mange bidrag
til Legeforeningen - og ikke
minst Rogaland Legeforening fram. Hva betyr foreningen, og
lokalforeningen for deg? Hva er
grunnen til at du har engasjert
deg så mye i så mange år?
RLF har vært et møtested hvor jeg har
truffet kolleger på tvers av alle spesialiteter. Vi har hatt faglige samtaler
som har vært inspirerende, og jeg har
fått oppgaver som jeg har opplevd
som spennende – som redaktør av
Syd-Vesten, leder av tuberkulosefondet,
arbeid med å fremme primærmedisinsk
forskning og utdanning av unge leger
i helsefremmende og forebyggende
medisin. Jeg har møtt mange flotte
kolleger som det har vært utrolig kjekt
å samhandle med om fagmedisinske
problemstillinger og fagforeningsinteresser. Dermed har engasjementet
vært der i mange år.

Gjennom din lange, innholdsrike
karriere - er det noen spesielle
hendelser eller ting som du
husker spesielt godt og ønsker å
framheve?
Sultkatastrofen i Etiopia i 1984-85 står
i en særstilling. Både å oppleve den på
nært hold og samtidig å ha vært med
å varsle den (som medlem av NGO
Relief and Rehabilitation Committee)

overfor verdenssamfunnet, som fikk
varsler om at den ville komme. Intet
skjedde før BBC-reportere fikk lurt ut
TV-bilder nesten 1 år etter de første
varslene. Til vår region kom nærmere
1 million internt forflyttede mennesker
fra de verste sultområdene. I mai 1983
opplevde vi en meningokokk-epidemi
med mange tusen sjuke, som lå i store
skur og fikk behandling med en sprøyte
prokain-benzylpenicillin daglig. Å
arbeide 3 år på landsbygda i et av de
fattigste land i verden setter varige spor.
Vi møtte et samfunn hvor kvinner ikke
hadde samme rettigheter som menn og
hvor mor-barn-helsetjenester måtte og
fortsatt må løftes fram.
Her hjemme i Norge har det vært å
se enkeltmennesker og lytte til deres
historier. Å kjøre i sykebesøk har vært
en glede og har vært lærerikt. Da har
jeg fått se hvordan pasientene bor og
fått se litt mer av hvordan de lever sine
liv. Av enkelthendelser minnes jeg en
fisketur i robåt på Gandsfjorden med
en av de første i Rogaland som fikk en
ICD implantert. Selv med sin alvorlige
hjertesvikt, og mot kardiologenes råd,
rodde han ut for å fiske nesten daglig.
En gang fikk jeg være med, og vi hadde
en god samtale om å være livstruende
syk.

Utfordringene for Legeforeningen
ser ut til å stå i kø - både hva
gjelder sykehusutbygging,
manglende kapasitet i
psykiatrien, en forestående
eldrebølge og fastlegekrisen.
Hvordan ser du for deg
framtiden for faget vårt? Har
fastlegeordningen en framtid?
Det viktigste i dag er å sikre og bevare
en fortsatt god fastlegeordning. Den må
bli attraktiv for unge leger. Det vil bety
at økonomien må bli betydelig bedre,
pasientlistene kortere, bedre vaktordninger og fleksible ansettelsesvilkår.
Jeg ønsker meg også en legevakt på
allmennmedisinske prinsipper og
hvor allmennlegene deltar og bidrar
i den akuttmedisinske kjeden. Det
vil kreve mange nye, unge leger til

Hvilke råd vil du gi til unge leger
som nå skal ut på sykehus og i
kommuner?

Årsmøte 2021

- Ærespris
Så var det årets prismottaker.
Årets æresprismottager ble nominert tidlig i år, og styret har
behandlet bakgrunnen for nominasjon og et samlet styre står bak.
Årets prismottager har lang fartstid som lege og tillitsvalgt i
foreningen.
Følgende ble sagt: Han fortjener pris for lang og tro tjeneste. Han
er nestor i samfunnsmedisinsk fag, har jobbet som allmennlege/
kommuneoverlege i Sandnes og Gjesdal i mange år. Han har gjort
mye bra for Rlf i en årrekke, f.eks Stavanger Tuberkulosefond,
ledelse av Tropemedisinske kurs i Kamerun og mange grunnkurs.
Siste år har Torvik hatt stor rolle, i sin stilling som kommuneoverlege i Sandnes, i å bekjempe Covid-19. Han har også vært
varatillitsvalgt og tillitsvalgt for LSA i lange perioder.
Styret er enig i nominasjonen og mener det passer ekstra godt
akkurat i år, som er første gang Rlf tildeler pris, både å gi pris for
lang og tro tjeneste innen tillitsvalgtarbeid og at prisen tildeles
en samfunnsmedisiner, som har gjort en særlig innsats siste året
gjennom pandemien.
Hans Petter Torvik, gratulerer så mye med Rogaland legeforenings
Ærespris 2021!

primærhelsetjenesten. En god og
faglig sterk primærhelsetjeneste hvor
fastlegene er grunnmuren, vil være
beste måte å beskytte og sikre 2. linjetjenesten mot kollaps. Fastlegen skal
være både dørvokter og døråpner. Jeg er
engstelig for at faget vårt fragmenteres
og at pasientene må forholde seg til
mange tjenesteutøvere hvor ingen
har et helhetlig ansvar. Jeg mener
fastlegene er best til å ivareta dette.
Samhandlingsreformen har medført at
kommunehelsetjenesten i dag ivaretar
sykere pasienter både hjemme og på
sykehjem enn mange av de som var på
SUS for 20-30 år siden. Jeg mener den

utviklingen er riktig. Jeg håper vi kan
beholde en sterk offentlig helsetjeneste
for alle - og hvor vi yter tjenester til dem
som har størst behov. Håpet er å utviske
sosiale gradienter og prioritere psykisk
helse, helsetjenester for rusavhengige
og yte personer med kronisk sykdom
gode mestringsstrategier og rehabilitering. Egenmestring og helsefremmende tiltak håper jeg kan bli prioritert
slik at behovet for helsetjenester ikke
vil fortsette å øke. Å finne den rette
balansen mellom 1.og 2. linjetjenesten
vil være avgjørende for hvordan den
kommende eldrebølgen skal motta
nødvendige helsetjenester og dermed
også nødvending sykehuskapasitet.

Først vil jeg ønske dem velkommen
inn i et flott kollegialt fellesskap som
bygger på faglig kunnskap. Medisin er
både humaniora og naturvitenskap –
og å holde sine kunnskaper oppdatert
er nødvendig. En liten bok jeg har satt
pris på og vil anbefale lest, er skrevet
av Eli Berg: «Pasienten – fra objekt til
subjekt.» Jeg siterer også noen ganger:
«A good history is better than 2 CT
scans» (fra Postgraduate Medicine).
Sentralt i vår helsetjeneste står fortsatt
møtet mellom lege og pasient, hvor
det er viktig å lytte til pasientens sykehistorie. Så vil jeg si: Les Per Fugelli
sine kronikker om tillit i Tidsskriftet
12/2001 og helsens grunnstoffer i
Utposten nr. 4/2011.
Pasientens behov er utgangspunktet
for all diagnostikk og behandling,
som må bygge på solid fagkunnskap
samtidig som den skal være forsvarlig,
begrunnet, være virksom og lindre.
Hippokrates’ ord må vi også huske:
«Sjelden kurere, ofte lindre og
alltid trøste.» Høflighet, vennlighet,
ansvarlighet og ydmykhet er sentrale
begreper i møtet med pasienter. Så må
vi skeivfordele ressursene til dem som
trenger det mest.

Nå som du snart blir pensjonist
- hvordan skal du få dagene til å
gå? Hva skal du finne på?
Dette har jeg ikke rukket å tenke på
foreløpig, men jeg håper å kunne
engasjere meg i faglige og sosiale
sammenhenger. Medisinsk historie
tiltrekker meg, samt innsats for helsetjenester for folk som bor i fattige land.
Forhåpentligvis blir det også mer tid til
å seile og lese.
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«Der står en liten løvetann
– blant andre løvetenner»
(Inger Hagerup)

Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening

NFAs løvetannpris er så gammel at selv ikke NFA-leder Marte
Kvittum Tangen vet når den ble
opprettet. Prisen er ikke, som man
kanskje skulle tro, et trillebårlass
med løvetann. Heller ikke er det
en kledelig midsommarkrans av
løvetann og andre friske markblomster. Faktisk består prisen
av et litografi av Barbara Vogler
og hele 20.000 kr. Barbara Vogler,
er som kjent født i Württemberg i
Tyskland i 1937. Vogler, som bor i
Nedre Eiker, har kunstutdanning
fra Stuttgart, Berlin og Oslo. Norsk
kunstnerleksikon skriver at hun
er «best kjent for sine nøyaktig
utførte tegninger, gjerne forsiktig
fargelagt med pastell.»
Det deles ut en løvetannpris i året. I år
ble det to, grunnet utsettelse fra i fjor...
Coronaen, vet du.
Prisen skal gå til en allmennlege som
har gjort en innsats for faget – det være
seg sentralt eller lokalt, i det stille eller
i media, faglig eller organisatorisk,
praktisk eller teoretisk. Kort fortalt;
Dette er en ærespris som henger høyt.
I juryens begrunnelse står blant annet
følgende: «Denne kollegaen har gjort
en innsats for faget vårt – han er med på
8

Morten Munkvik

å gjøre oss mer stolte over identiteten
vår som fastlege.
Han var en av mange viktige bidragsytere for Allmennlegenes innsatsgruppe Covid-19 i 2020. Flytskjema
og beslutningstøtter gjort tilgjengelig
på legeforeningens og SKILs nettsider
kom til med stor innsats fra denne
legen. Han både tar initiativ og er lett
å be, en god egenskap i en lege-kollega.
I tillegg til å synliggjøre allmennlegens

kompetanse på idrettsarenaen, i
det helsevitenskapelige miljøet på
universitetet i Stavanger, og for leger i
utdanning, formidler han kunnskap på
en folkelig måte. Han skriver med en
leken penn og har i løpet av de siste par
årene hatt et to-sifret antall kronikker i
Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad,
Dagens Næringsliv og Khrono.
I NRK Radio kan du høre hans lune svar
på «Radiolegen», en podkast hvor han
blir intervjuet om medisinske tilstander.

På nettstedet fastlegen.no kan du lese
tegneserien om Fargegata legesenter,
et skråblikk på fastlegehverdagen, som
også denne legen står bak.
Han er ikke sjelden foredragsholder på
grunnkurs og emnekurs i videre- og
etterutdanningen i allmennmedisin,
og får gjennomgående svært gode
tilbakemeldinger.
Han har dessuten laget flere populære
sanger. Noen av disse omhandler
seksuell helse, andre fastlegesituasjonen, og andre igjen utløp for humor
i en allmennmedisinsk kontekst.
Prevensjonssangen er spilt av 152 000
ganger og er delt i sosiale medier 850
ganger i tillegg har han mange avspillinger og delinger av Klamydiasangen
og HPV-sangen. Han har også laget en
populær kampsang for fastlegene, «Hør
på oss» og «Fastlegesangen». Det siste
tilskuddet til sang-listen kom ved juletider, da han la ut Vaksine-evangeliet.
I en tid hvor fastlegene opplever
seg under press og rekrutteringen
til allmennmedisin fallende er det
viktig at vi framsnakker og utvikler
faget. Prisvinneren er en klok og snill
lege med stor arbeidskapasitet og vi
gratulerer MORTEN MUNKVIK med
Løvetannprisen»

Hva tenker du om det, prisvinner
Morten Munkvik?
Jeg tenker at det ser ut som om jeg har
gjort endel. Det har jeg også, men jeg
koser meg egentlig bare med alt dette.
Det aller meste av det jeg gjør, som
jeg nå virkelig forstår blir langt godt
merke til, gjør jeg fordi jeg synes det
er gøy. Noen ganger blir jeg spurt om
hvordan jeg får tid til alt, men for meg
er det mer sånn at disse tingene gir meg
overskudd og energi til å yte mer inn i
fastlegejobben. Det er utrolig hva man
får tid til dersom man synes ting er gøy.
Sånn er det i alle fall med meg. Det går
ikke mye tid fra jeg får en eller annen
idé til prosjektstart. Det kan virke som
om jeg ikke liker fritid. De som kjenner
meg tror det er noe galt om jeg sitter i
ro mer enn noen minutter av gangen.

Jeg liker å formidle og liker å skrive.
Da faller det seg naturlig å formidle
tanker i kronikker eller debattinnlegg.
At aviser og tidsskrift ønsker å trykke
det jeg skriver er jo en motivator til
å gjøre mer av det også. Sånn sett er
det en selvforsterkende prosess. Det
samme gjelder for sanger og andre
framstøt jeg gjør. Jeg gjør det for å få
utløp for min formidlingsiver.
Særlig liker jeg prosjekt som ikke er helt
standard. Du vet – jeg ble jo lege bare
fordi jeg ikke kom inn på teaterhøyskolen. Dette blir litt scenen min, dette.
Morten Munkvik jobber vegg i vegg
med meg på Stavanger Medisinske
Senter. Han er fastlege, spesialist i
allmennmedisin og phd. Morten er
godkjent idrettslege og jobber også som
laglege for ishockeylaget Stavanger
Oilers. Han jobber med å spre faget
som gruppeveileder i allmennmedisin,
veilederkoordinater og førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger.
Morten står, sammen med kollega
Kristian Høines, bak den medisinske
podcasten Kvallm og han er på finne på
radio NRK P1 som radiolegen. Videre
har han skrevet bøker, vært lege på
tv-programmet Newton og skrevet
et utall kronikker, debattinnlegg og
artikler. Foreløpig har han ikke skrevet
noen i Syd-Vesten.

Hvorfor ikke, Morten?
Sabla godt spørsmål! Kanskje fordi det
heter «Syd-Vesten» og ikke «Annals
of Stavanger Medical Center»? Nei,
jeg tar utfordringen. Kan være jeg må
skrive noe for Syd-Vesten framover. Om
jeg ikke tar helt feil har jeg noe i dette
nummeret? Eller kommer det i neste?

Juryen trekker særlig fram at du
framsnakker faget og gjør oss mer
stolt av å være fastleger. Dette
mens vi har en fastlegekrise.
Hvorfor er det viktig å snakke
fram allmennmedisin da?
Du var nettopp inne på min rolle som
medisinsk ansvarlig for ishockeylaget
Stavanger Oilers. Som idrettslege har
jeg et ganske nært forhold til hva det vil

si å være en supporter. Jeg er tett på et
lag som er vandt til å prestere på høyt
nivå. Det er lett å være supporter da. «Vi
vant!» sier de til hverandre etter kamp,
supporterne, på vei ut arenaen etter
kamp. Vi har hatt perioder hvor det
har buttet også. De som ikke er sterke i
troen skal ikke ha mange kampene med
prestasjon under pari før de sier «De
tapte selvfølgelig igjen...». Det jeg har
lært fra idretten, som man ikke trenger
være noen Einstein for å forstå, er at
laget trenger supporteren sin særlig i
motgang. Da kan laget gjenfinne troen
på seg selv, finne støtte i hverandre
sammen med supporterskaren.
En negativ trend kan snu og laget
begynne å vinne igjen. Men da MÅ vi
ha noen som blåser i seilene. Så ofte
jeg har overskudd og får anledning
til det prøver jeg å være en av de som
blåser. Om ting begynner å skli riktig
vei, kan kanskje enda flere finne styrke
til å blåse, og da er det ikke godt å si
hva vidunderlig som kan skje! Dette
er kjernen. Om vi ikke snakker om
hvordan vi vil at faget vårt skal se ut,
er supportere og verner om hverdagen
vår, så frykter jeg vi vil ende opp på et
sted som vi ikke ønsker å være. Og da
kan det være for sent å gå tilbake til
hvordan tingene var før.

Hva synes du er mest
spennende eller unikt med
allmennmedisinfaget?
Jeg har sikkert provosert kolleger
når jeg har sagt at fastlegen er «den
siste ekte legen». Jeg står for det, men
det er ikke ment som egging til en
profesjonskamp. Det er åpenbart at
jeg som generalist ikke hadde klart å
navigere som spesialistene gjør når
tilstanden blir for avansert eller om
diagnosen er for sjelden. Det jeg mener
er det generelle med allmennmedisin.
Det diagnostiske vinduet er vidåpent.
Pasienten kan feile nær sagt hva om
helst. Som fastlege må man være klar
for det. Vi kan aldri sleppe oss helt
nedpå. Selvfølgelig gjelder «hov-tramp
i Norge er oftere hest enn zebra», så
heldigvis trenger man ikke tenke
avansert hele tiden. Da kan man surfe
9

inn en konjunktivitt eller en UVI. Man
kan ikke alltid frykte slag, infarkt eller
diabetes koma, men poenget er at vi
må ha øynene og alle sansene med
oss hele tiden sjonglere kunnskap om
nesten alt. Samtidig som vi evner å
se mennesket si stolen foran. Det er
vel det som fasinerer meg. Det og det
lange perspektivet man får, når man
blir kjent med mennesker som har
deg som fastlege år etter år. Det blir
en nærhet i dette som gir meg mye.
Både personlig, men også i å hjelpe
mennesker bedre.
Allmennmedisin ligger, viser det seg,
mitt lynne nær; Jeg finner stort sett
alt jeg holder på med, interessant
(bortsett fra noen unntak som de som
kjenner meg vet om...). Da ble det
vanskelig å velge, så jeg gikk for «alt».
Mine medstudenter spådde meg som
indremedisiner, men den gang ei.
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Du har vært en aktiv røst i
debatten rundt å få medisinsk
fakultet ved Universitet i
Stavanger. Hvorfor er dette en
viktig sak? Hvilke konsekvenser
vil det ha for fastlegene og
rekruttering til vårt fag?
Hvordan kan et medisinsk
fakultet i Stavanger være bra for
de andre delene av fylket, som
Haugalandet eller Dalane?
Jeg tror et medisinstudium ved
Universitetet i Stavanger vil gavne hele
regionen. Vi har hatt medisinstudenter
i store deler av Rogaland før, utplassert
fra Universitetet i Bergen, men det blir
noe helt annet når studentene hører
hjemme i Stavanger som universitetsby. De har sitt lokale universitet,
sin studentsamskipnad, sine treningsfasiliteter og sine medstudenter
fra andre universitetsutdannelser.
Dette skaper ikke bare en tilhørighet

til universitetsbyen, men også en helt
annen tilhørighet til regionen. Isteden
for å være tilflytter, en kort periode,
som man har vært som UiB-student,
blir man nå i større grad integrert.
Jeg tror at dette legger grobunn for en
helt annen prioritering hos studentene
etter endt studium sammenliknet med
om man bare var innom regionen
en periode av utdannelsen. Med 70
studenter årlig i tre år, som er det vi
foreløpig legger opp til ved UiS, så vil
alle fire regionene i Rogaland få tilbud
om å bidra i utdanningen av disse. Som
norm skal fokus på allmennmedisin
heves i all medisinsk utdannelse i
Norge. UiS prioriterer primærhelsetjenesten i undervisningen enda
høyere enn hva som framkommer i
forskriften. Vi håper selvfølgelig at
dette, sammen med andre tiltak, kan
være rekrutterende til en knelende
fastlegeordning.
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Det er godt å kunne si
at nå har jeg gjort alt riktig
Psykoser er sjeldne. I full blomst er de enkle å identifisere,
men tidlig i forløpet er de vanskelige å oppdage. De første
symptomene er som regel vage og forveksles lett med
andre stressrelaterte eller situasjonsbetingede problemer.
Enda vanskeligere er det med unge mennesker. Mest fordi
de ikke oppsøker fastlegen – det er gjerne en bekymret
mor eller far som ber legen om råd. Det kan lett forveksles
med vanlige «ungdomsproblemer» og blir satt på vent.
Selv fagfolk kan lett overse de første tegnene på at noe
er galt. Vi i TIPS, som snakker med bekymrede pårørende
daglig, må ofte stille tilleggsspørsmål for å hjelpe dem
med å sette ord på bekymringen. Funksjonsfall, isolering,
konsentrasjonsvansker, forvirring, tristhet, angst, milde
og utydelige symptomer på hallusinasjoner er ikke alltid
enkelt å uttrykke.
«Vent og se» er ikke et godt råd når det gjelder psykoser.
Tidlig behandling øker sjansen for å bli frisk. Ring oss og få
råd og veiledning dersom du har mistanke om at noe er
galt. Vi tilbyr også utredning og hjelper med behandling
om det er nødvendig. Det er bedre å ringe en gang
for mye enn en gang for lite.

TIDLIGE TEGN
// isolerer seg
// sover dårlig
// angst
// tristhet
// konsentrasjonsvansker
// forsømmer hygiene, jobb eller skole
// ekstremt opptatt av temaer som døden,
// politikk eller religion
// store humørsvingninger
// tankene høres ut som stemmer
// snakker usammenhengende
// føler seg forfulgt eller styrt av andre

Følg oss på facebook.com/tipsprosjekt
og Instagram.com/tips_info

SØK HJELP SÅ RASKT SOM MULIG,
DA ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK
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Kommunikasjonsferdigheter
kan læres – også digitalt
Peter Christersson
Leder i Rogaland legeforening

Motiverende samtale – eller motiverende intervju (MI) – er en måte
å rådgi/kommunisere med pasienter om endring. Metoden er delvis
utviklet av psykologen professor
William R. Miller, og kom som en
reaksjon på amerikansk konfronterende misbruksbehandling på
70-tallet.. En snakker i MI om et
holdningssett som skal ligge bak
rådgivningen/kommunikasjonen,
med hovedpunkter: Utforskende
stil, medfølelse, samarbeidende
stil og autonomi.
I MI deler en opp i fire viktige prosesser; relasjonsbygging, fokusering,
utforskning og planlegging. MI brukes
særlig i behandling av avhengighet
– det være seg alkohol eller andre
rusmidler. Prinsipielt er det ikke noe
i veien for å bruke teknikkene også
ved andre endringsprosesser som røykeslutt, vekttap, kostholdsomlegging
eller lignende.
Å hjelpe pasienter med avhengighetsproblematikk og andre livsstilsintervensjoner er en viktig del av
allmennmedisin. Kurskomiteen til
Rogaland Legeforening bestemte seg
for å arrangere kurs i MI i samarbeid
med to MI-rådgivere fra KoRus vest
Stavanger – Silje Lill Rimstad og
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Silje Lill Rimstad og Ingrid Rasmussen Strømsvold. Fotograf: Geir Petter Røssland,
kommunikasjonsrådgiver KoRus vest Stavanger

Ingrid R. Strømsvold. KoRus vest
Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av
Helsedirektoratet.
Hele 34 stykker hadde meldt seg på
kurset. Covid-pandemien satte en
effektiv stopper for dette, og kurset ble
avlyst/utsatt. Etter flere frustrerende
oppbluss av smitte i det ganske land,
gikk vi i dialog med kursholderne om
mulighetene for å gjøre kurset om til
digitalt. Rimstad og Strømsvold var
ikke vanskelig å be, og de snudde seg
rundt på imponerende vis.
16 deltakere deltok på kurset – via
zoom – som gikk to enkelte dager i
mai. Undertegnede var kursleder og
deltaker – delvis via mobiltelefon på
flytoget fra Gardermoen til Oslo.
MI er altså en kommunikasjons-/
rådgivningsmetode. Å lære teorien,

skulle være greit nok. Men, skal en
tilegne seg ferdigheter til bruk i egen
praksis, er det helt essensielt å kunne
gjøre metodene til sine egne – og da
gjennom øvelse. Kunne dette virkelig
la seg kombinere med et digitalt kurs?
Covid har ført til en betydelig økt bruk
av digital kommunikasjon – inkludert
nettmøter med bruk av mikrofon og
kamera. Zoom er en egnet platform
til møter/kurs med flere deltakere.
Foredragsholder kan synes i bildet –
samtidig som lysbilder fra powerpoint
vises. Langs kantene av skjermen, kan
en se live video av de andre kursdeltakerne i små vinduer. Det finnes chatfunksjon, som åpner for dialog mellom
foredragsholder og deltakere – uten
at en må bryte inn i selve foredraget.
Videre kan kurslederne dele deltakerne
opp i såkalte «break out rooms», hvor
mindre grupper av deltakere kan ha sin
egen digitale lille kohort – og rollespille

ulike scenario.
Erfaring – både som kursleder og
kursdeltaker – og etter å ha gått
gjennom deltakernes tilbakemelding,
var det åpenbart at MI-kurs digitalt,
var en suksess. Det tekniske fungerte
problemfritt, og en klarte å holde fokus
gjennom hele dagen – mye grunnet
dyktige og engasjerte foredragsholdere
– og hyppige små pauser. Dagene ble
avsluttet med Kahoot (som foredragsholderne sa de hadde lært av Rogaland
Legeforenings kurskomite :)), og digital
tilbakemelding.
Alle ser fram til at vi igjen skal kunne
møtes fysisk i de tradisjonelle kursukene til Rogaland Legeforening. At
vi skal kunne få møte gamle og nye
kolleger, henge rundt kaffimaskinene,
spise frukt, drøse, tulle og utveksle
erfaringer. Fram til det skjer, er zoom
et ypperlig verktøy for digitale kurs.

Faget og studenten i front

Ingvild Vatten Alsnes
og Morten Munkvik

En ny studieplan i medisin ble
høsten 2020 akkreditert ved
Universitetet i Stavanger (UiS).
Det har vært en mulighet til å
skape en ny arena for medisinsk
utdanning, og vi har holdt faget,
det utdanningspedagogiske og
morgendagens medisinstudent i
fokus. I sin tid var det de nye studiestedene Tromsø og Trondheim
som banet vei for nye tanker om
hvordan undervisning og læring
kan gjøres bedre.
Nå ønsker UiS å gjøre sin del av dugnaden, og bidra med nye impulser
som kan inspirere og løfte nivået på
medisinsk utdanning i Norge. Ved å
presentere et studium som henter inn
det beste fra medisinsk utdanningsforskning, for å skape et læringsmiljø
som utdanner trygge og kompetente
leger, legger vi til rette for at Norge
kan utdanne flere leger innenlands
og samtidig fornye utdanningen.

Sjøsette en ny skute
Det sies at det er krevende å snu en
skute. De eksisterende medisinske
fakultetene reviderer sine studieplaner med jevne mellomrom, men med
gamle tradisjoner og store system i
drift, er det utfordrende å justere for
mye på en gang. UiS’ fortrinn er at vi
14

Som studieplanledere for medisinutdannelsen ved UiS dro Alsnes og Munkvik til
USA for å høste inspirasjon. Her fra Columbia University i New York

starter med blanke ark. Det er ingen
skute å snu, men vi har høy kompetanse i helsevesenet og i regionen, med
vitenskapelig og klinisk bakgrunn, og
ikke minst undervisningserfaring.
Vi har et universitet som stiller med
infrastruktur og administrativ studiekompetanse, i tillegg til relevante
fagretninger som kan og bør integreres
i medisinstudiet – for å fremme samhandling og tverrfaglighet.

Pasientforløpsmodellen
Helsevesenet er i endring, pasientene
skal ha kortere liggetid, og utredning,
behandling og oppfølging skal i økende
grad gjøres poliklinisk. I tillegg forventes det at mye utredning og oppfølging
blir utført i primærhelsetjenesten. Det
er viktig at disse endringene gjenspeiles i utdanningen. For studentene betyr
dette at mer av undervisningen må
skje i den delen av helsevesenet de

skal arbeide i. De skal lære systemet å
kjenne, i tillegg til det fagmedisinske.
Gjennom å følge pasientens forløp
gjennom helsetjenesten skapes bedre
rammer for å identifisere og lære god
samhandling. Det gir rom for å lære
hva som skal skje innenfor sykehusets
vegger, når og hvordan man henviser
og når tiden er inne for å tilbakeføre
oppgaver til primærhelsetjenesten. Et
gammelt prinsipp, Laveste Effektive
OmsorgsNivå (LEON) integreres i
studiemodellen, slik at det blir lettere
for studentene å være med på å skape
et effektivt og trygt helsevesen. Disse
endringene er også implementert i den
nye forskriften om medisinutdannelse
i Norge, og tydeliggjøres gjennom
krav om økt undervisningsmengde i
primærhelsetjenesten.

Teknologi
Leger anno 2021 jobber i et annet

landskap enn for bare noen år
siden. Insulinbehandling kan justeres nøyaktig basert på pasienters
sensorer og telefonapplikasjoner.
MR-undersøkelser består av hundrevis
av bilder. Utviklingen innen genetisk
og epigenetisk forskning kan fremstå
så avansert at selv de nyutdannede
kan synes det er vanskelig å henge
med. Big Data og algoritmebasert
utredning og behandling er ikke lengre fremmedord, men få vet hva som
egentlig ligger i det. For at fremtidens
leger skal delta i denne utviklingen må
de også kunne noe om det. Statistikk
har lenge vært en del av undervisningen ved de fleste medisinstudier,
men få har krevd at studentene skal
kunne kode. Kanskje det er på tide?
I det minste er det nyttig å kjenne til
mulighetene og begrensningene som
ligger i bruk av applikasjons-koding og
teknologi. Gode stødige verktøy som
det kliniske blikk, den gode samtale,
anamneseopptak og grundige kliniske
undersøkelser er fortsatt grunnsøylen
i medisinen, og skal stadig læres. Men
vi må gi rom for «hybridlegen», som er
dels teknolog i tillegg til lege.

Lære for livslang læring
Et viktig prinsipp i høyere utdanning
er at studentenes læringseffekt og
læringsaktivitet skal være varig.
Skippertakslesing kan gi gode
eksamensresultater, men vi er mest
opptatt av å utdanne leger som er gode
gjennom studiet, og som fortsetter å
være gode hele sin karriere fordi gode
vaner er tillært i studietiden. Studenten
må lære å lære, og lære å oppdatere seg.
Faget er plastisk, og vi må være med
på endringene. Når forskning viser at
studentaktiviserende undervisning er
mest effektivt, så lener vi oss på det.
Plenumsforelesninger kan også ha en
plass, men bare når det er vurdert som
mest hensiktsmessig ut fra læringssituasjonen. Forelesninger er aktuelt når
studenter som gruppe lurer på noe, og
som repetisjon.

Trygge studenter
Alle studenter etterlyser mer tilbakemelding. Også medisinstudenter.

Å legge til rette for dette er hensiktsmessig av flere grunner. På den ene
siden vil en trygg student ha bedre
forutsetninger for å lære. På den andre
vil vi kunne fange opp studenter som
faller akterut før det går for lang tid. Ved
å agere tidlig kan vi hindre at viktige
studiepoeng går tapt eller at studenter
ufrivillig mister kulltilhørighet. Vi kan
også bidra til en smartere studieadferd
ved å legge til rette for flere små og
ufarlige vurderingspunkt, for på den
måten reduseres behovet for de store og
fryktede, avgjørende eksamenene. De
fleste studenter vil kunne fortelle om
en viss grad av eksamensangst i forkant
av en stor eksamen. Slike tester farger
studieadferden for flere studenter,
men ved å få flere tilbakemeldinger
underveis er det lettere å være trygg på
sin egen kunnskap og kompetanse, og
dermed studere mer hensiktsmessig.
Dette legger til rette for livslang læring
som vi framholder som et viktig mål for
vårt medisinstudium.

Mentor og vurderingsverktøy
Erfaringer fra universitet i utlandet
tyder på at hyppige, ufarlige målepunkter som fanger opp studentens
prestasjon og fremgang kan predikere
den aktuelle studentens eksamensresultat. Et slikt vurderingsverktøy
finnes ikke tilpasset norske forhold,
men vi er i prosessen med å utvikle
dette sammen med danske kolleger
som deler vår målsetning om å legge
til rette for en trygg og effektiv studieadferd. Ved UiS skal hver student
ha en mentor gjennom hele studiet.
Disse dedikerte mentorene kan bruke
dette vurderingsverktøyet i personlig
oppfølging av medisinstudenter.
Studentene har dermed en person å
forholde seg til angående forhold som
kan dukke opp ved siden av studiene
som kommer i veien for studieprogresjon. Mentorene kan fylle det behovet
som studenter har savnet lenge:
tilbakemeldinger i løpet av semesteret,
som kan korrigere studieadferd tidlig
nok til at studenten ikke faller fra. Et
slikt vurderingsverktøy vil også kunne
benyttes av studieledelsen både for å
følge enkeltstudenters progresjon, men

vel så mye kullet som helhet. Dermed
kan vi bruke det til å evaluere og
korrigere studiet og undervisningen.

Geografi, utplassering,
kompetanse
Norge er ikke et stort land. Med sine
drøye 5 millioner innbyggere vil det
ikke være universitetsbysenter store
nok til å tilby alle som vil studere medisin et 6-årig løp på samme sted. Dette
har åpnet for desentraliserte modeller
som flere studiesteder for medisin
tilbyr. Argumentet for slike modeller
har vært at studenter får praksis i det
lokale helsevesenet. Det er viktig å
ivareta den integrerte modellen selv
om studiestedet ikke nødvendigvis er
på universitetscampus. Akademikere
og klinikere må jobbe hånd i hånd, til
det beste for den medisinske fag- og
forskningsutviklingen og for studentens utdanning. Stavanger har vært
en satellitt-arena for Universitetet i
Bergen (UiB) i flere år, men nå er UiS,
Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
og primærhelsetjenesten i regionen
klar for å ta steget opp og tilby et eget
studium. Leger i regionen har lang
fartstid som universitetslektorer for
UiB, og vil kunne gjøre en like god
jobb for UiS når medisinstudiet en
gang legges til Stavanger. I tillegg er
det allerede sterke fagmiljø innen for
eksempel simulering og medisinsk
teknologi som kan heve utdanningen
ytterligere. Samarbeid med andre
universitet er også mulig, så lenge det
er et likeverdig partnerskap. Stavanger
er en universitetsby, og medisinstudenter vil ha en universitetscampus
å leve på. De vil ha tilgang til en
studentsamskipnad, studentboliger,
studentforeninger, idrettslag med mer.
De vil kunne knytte bånd til regionen
i vid forstand. Studiet vil bidra til å
rekruttere nødvendig helsepersonell
og studentene kan huske en unik
studietid.
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Stavanger Hjertesenter
slutter nå i oktober.
Hjertesenteret oppstår.
Finn Finsnes
dr. med. Tillitsvalgt
for PSL Rogaland

Egil Vaage slutter og viderefører
driften til Trygve Brügger Andersen
Egil Vaage dristet seg til å slutte fra en
trygg overlegejobb på SUS høsten 1992.
Det var «vaagelig» fordi han startet
helprivat, uten noe avtale med det
offentlige og følgelig uten fundament.
Han trivdes i jobben på sykehuset, men
følte et behov for å følge pasienten fra A
til Å med egen praksis og topp utstyr.
Han hadde jobbet 10 år som sykehuslege, men følte en viss frustrasjon
over at han ikke fikk fulgt pasienten
fra primærvurdering til avsluttet
behandling. Kontinuiteten er det som
karakteriserer en avtalespesialist sier
han, samtidig som kvaliteten må være
topp; man er alene med flere tusen
konsultasjoner årlig og må faglig levere
state-of-the-art samtidig som pasienten må være ivaretatt og fornøyd. Det
må være kvalitet i alle ledd.
Da jeg startet privat var det 7-8 private hjertesenter i Norge, de fleste
med avtale. Nå er det over 50. Vi har
en forening for kardiologer utenfor
sykehus som jeg var med å starte og det
har vært morsomt å følge utviklingen.

Hva tenker du om
avtalespesialistordningen
generelt og sammenlignet med
helprivat spesialisthelsetjeneste?
Jeg mener at avtalespesialistene har
16
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vært forsømt av myndighetene i en
årrekke. Lenge følte vi at vi ikke ble
regnet med i planene for helseforetakene, men de få avtalespesialistene
som er her utfører mer enn 30 % av
alle polikliniske konsultasjoner.
Mitt inntrykk er at det kan være
helseøkonomisk og faglig gunstig
med mer poliklinisk aktivitet utenfor
sykehus. Avtalespesialistene gjør et
godt og effektivt arbeid som reduserer
presset på sykehusene og de totale
helsekostnadene.
Jeg har også tydelig erfart hva
kontinuitet betyr for pasientene.

Betydningen er sterkt undervurdert.
Jeg har hjertepasienter med forskjellig
problemstillinger som følges opp
jevnlig, for eksempel aortastenoser
med årlig kontroll. De klager over at
på sykehuset møter de ny lege hver
gang, men jeg vet jo at det er vanskelig
å få dette til.

Det var du som innførte koronar
CT angiografi som tilgjengelig
prosedyre utenfor sykehus i
Norge?
Ikke helt, Unilab og Aleris hadde allerede et tilbud, men jeg har nok med å
gjøre det mer kjent blant allmennleger

og andre privatpraktiserende kardiologer i Norge. Jeg var på en europeisk
kongress og fikk demonstrert koronar
CT- angio av utviklere fra Siemens. Jeg
så at dette var noe nytt og revolusjonerende med tanke på diagnostisering
av koronarsykdom utenfor sykehus i
forhold til standard invasiv koronar
angiografi.
Jeg var på kurs i Tyskland og Østerrike
for å lære mer om prosedyren. Planen
var å starte et eget senter i samarbeid
med Siemens. Vi endte opp med å
plassere dette i lokalene til Kolibri
Medical, men jeg innså at det ble veldig
tidkrevende og vanskelig å kombinere
med driften av Stavanger Hjertesenter.
Dette var et helprivat tilbud og det
ble også et krevende samarbeid med
Kolibri. Jeg trakk meg ut etter 1 år og
har siden brukt all min tid på Stavanger
Hjertesenter.

1. oktober slutter han i praksisen som
han startet i 1992. Den overlater han
til Trygve Brügger Andersen i kontorfellesskap med kardiolog Torstein
Valborgland. Han har hatt Trygve som
junior partner i 20 % de siste 2 årene og
det å avslutte Stavanger

Hjertesenter har vært en
modningssak. Hvordan blir
hverdagen framover?

så mye tid til annet. Nå skal jeg lese,
studere mer språk, trene mer, reise, vi
har hytte på Ombo og leilighet i Spania,
så jeg får neppe fritidsproblemer. Og
ikke minst har jeg stor familie med barn
og barnebarn.
Jeg vil til slutt si takk til alle fastlegene
og andre henvisende leger i området for
et meget godt og givende samarbeid.
Uten dere hadde ikke helsevesenet
fungert.

Endelig får jeg tid til å pleie de forskjellige interessene mine. Arbeidsdagene
har vært lange som for alle som driver
privat, gjerne 8-9 timer. Da er det ikke

Har det vært krevende eller
ensomt å være i praksis utenfor
sykehuset?
Krevende ja, men det har vært en
interessant utfordring, noe som har
vært en drivende faktor. Ensomt? Vel
ikke egentlig. På jobb går det i ett med
pasientkontakter og det blir snaut tid
til annet. Det har jo hjulpet på å være i
kontorfellesskap med fastlegene Kåre
Reiten og Hege Høivik. For vel 3 år
siden startet vi Holmen legesenter og
tok inn kardiolog Torstein Valborgland
og fastlege Tine Robberstad. Vi har nå
et flott senter med 5 leger og 6 ansatte.
Det faglige har jeg fått via kolleger
lokalt og nasjonalt – og ikke minst
gjennom årlige kongresser utenlands.
I tillegg har vi jo en jevn strøm av siste
nytt i kardiologi fra internett. Jeg har
nærmest vært panisk redd for ikke å
være oppdatert.
Tilbakemeldingene fra både pasienter
og henvisende leger har vært veldig
hyggelige og samtidig motiverende til
å gjøre en best mulig jobb. Jeg er nok
et petimeter og veldig nøye på at alt
skal være 100%. Det har nok vært litt
plagsomt for de ansatte av og til.
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Presentasjon av styret 2021-2023
Peter Christersson
- leder

Alder: 42 år
Arbeidssted: Fastlege ved Stavanger
Medisinske Senter
Spesialist i allmennmedisin
Tidligere/andre verv: Hovedtillitsvalgt
i Stavanger kommune, styremedlem
i Allmennlegeforeningen, vara til
sentralstyret, landsstyrerepresentant,
medlem av kurskomiteen i Rogaland
Legeforening, tidligere flere perioder som landsråd og 1. landsråd i
Allmennlegeforeningen, 2 perioder
i styret i Rogaland Legeforening –
hvorav en som nestleder. Flere ulike
verv i diverse utvalg og faggrupper i
Legeforeningen og i Norsk Forening
for Allmennmedisin.
Hva ønsker du Rogaland Legeforening
skal fokusere særlig på de neste to
årene?
Medlemskartleggingen viser at
Rogaland Legeforening har en del å
gå på når det gjelder å inkludere hele

fylket, og hele kollegiet. Jeg tenker
fortsatt videre satsing å involvere
medlemmene, både med sosiale aktiviteter, medlemsmøter og relevante
artikler i Syd-Vesten, blir viktig.
Legeforeningspolitisk må vi fortsatt
ha søkelys på fastlegeordningen, på
funksjonelle og store nok sykehusbygg
og på samhandling – f.eks. ved å bidra
til rekruttering av gode representanter
til helsefellesskapene.

Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
framover?
Krisen i fastlegeordningen har
dessverre bare økt de siste årene.
Fastlegeordningen må reddes. Hele
helsevesenet risikerer å rakne, hvis
fastlegene forsvinner. Forskning
viser at stabile og langvarige lege- og
pasientrelasjoner i primærhelsetjenesten gir lavere sykelighet og dødelighet, og lavere antall innleggelser i

sykehus. Vi har rett og slett ikke råd
til å se at denne populære ordningen
går i stykker. Videre tenker jeg at det er
store utfordringer innen psykiatrien.
Rekrutteringsvansker, lange ventelister og regjeringer som ikke følger
opp «Den gylne regel» gir dessverre
grunn til pessimisme. Som et tredje
punkt, vil jeg trekke fram legers helse
og egenomsorg. Villa Sana rapporterer
om en all time high, og antallet leger
som rapporterer om jobbstress, bare
øker.

Therese Egenæs
- nestleder

Alder: 33 år
Arbeidssted: Stavanger
universitetssykehus
Spesialitet: LIS i fødselshjelp og
kvinnesykdommer
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Avdelingstillitsvalgt
siden feb. 2018. Vara foretakstillitsvalgt i YLF ved SUS siden jan. 2021
Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
Jeg ønsker at RLF skal bli mer synlig
for sine medlemmer på flere plattformer. Jeg ønsker også at vi kan få
til arenaer hvor leger kan møtes på
tvers av yrkesgrupper. Jeg tror at ved
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å bli bedre kjent med hverandre og
ha en bedre forståelse for hverandres
kompetanse og arbeidsoppgaver kan
vi få til et bedre samarbeid.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
Helsetjenesten får flere og flere oppgaver uten at det samtidig bevilges mer
ressurser. Dette er en stor utfordring
både i primærhelsetjenesten og i
spesialisthelsetjenesten. Psykiatri- og
fastlegeordningen har store rekrutteringsvansker. Her trengs det å ta tak
for å bedre situasjonen.

Foto: Svein Lunde, Sus

Ruben Rainer Espelid
- styremedlem

Alder: 33 år
Arbeidssted: Haugesund sjukehus
Spesialitet: LIS 2 i generellkirurgi
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Styremedlem i
Rogaland legeforening i perioden
2019-2021
Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
- Økt synlighet av lokalforeningens
arbeid.
- Bedre tilbud til medlemmer uavhengig av geografisk tilhørighet i fylket.

- Styrking av engasjement blant
medlemmene
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
- Å få styrket og stabilisert en levedyktig
modell for fastlegeordningen
- Opprettholde godt pasienttilbud
samtidig som helsepersonells vilkår
og rettigheter ivaretas på en god og
forsvarlig måte.

Krisen i fastlegeordningen har dessverre bare
økt de siste årene. Fastlegeordningen må
reddes. Hele helsevesenet risikerer å rakne,
hvis fastlegene forsvinner.
Peter Christersson

Dag-Helge Rønnevik
- varamedlem

Alder: 44 år
Arbeidssted: Fastlegevikar,
stipendiat NTNU
Spesialitet: Samfunnsmedisin,
under spesialisering
allmennmedisin
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Tillitsvalgt for meg selv
de årene jeg jobbet i Bokn kommune.
Er også med i kurskomite for
Fonnaregionen.
Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
Faglige og sosiale treffpunkt for
leger på tvers av spesialisering og

arbeidsplass. Å kjenne hverandre
skaper bedre samhandling, økt trivsel
og bedre pasientsikkerhet. Legefest
både i Haugesund og Stavanger hvert
år er et must! Flere aktiviteter for
medlemmene i nordfylket. Gjerne
starte opp møteplasser ala "filosofisk
poliklinikk" i Bergen.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
1) Å bidra til det grønne skiftet. Og da
mener jeg både i klinikken og opp mot
politisk nivå. 2) Å få helsetjenestene til å
se / finne sin rolle i folkehelsearbeidet.
F.eks. bør forebygging og folkehelse

være tema i de nye helsefellesskapene,
og ikke noe som overlates til kommunene å jobbe med alene. 3) Å styrke "de
primærmedisinske tvillingene".
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Kaisa Earl Haugland
- varamedlem

Alder: 31 år
Arbeidssted: Statsforvalteren i
Rogaland
Spesialitet: Lege i spesialisering
(samfunnsmedisin)
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: 1.vara YLF Helse
Stavanger og tidligere verv i NMF
Bergen

Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
God kontakt og dialog med medlemmene.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
Sikre fastlegeordningen: rekruttere
leger til fastlegestillinger og beholde de
erfarne fastlegene som allerede er der.

Åsmund Heggheim

- Allmennlegeforeningen (APFL)
Alder: 38 år
Arbeidssted: Sandtangen Legesenter
Spesialitet: Allmennmedisin
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Tillitsvalgt DNLF
Time kommune. 1. Landsråd for
Allmennlegeforeningen.
Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
Lik tilgang på helsetjenester for
hele befolkningen. Redde fastlege-

ordningen med like forhold på tvers av
kommunegrenser.
En velfungerende spesialisthelsetjeneste hvor drift og finansiering av
sykehus holdes atskilt. God utdanning.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
Eldrebølgen og det presset det vil utøve
på en fastlegeordning som allerede er
i krise. Dette vil igjen føre til økt press
på spesialisthelsetjenesten.

En annen utfordring blir "helse-shopping" og et todelt helsevesen dersom
nåværende utvikling fortsetter.

Andres Neset

- Leger i samfunnsmed. arbeid (LSA)
Alder: 36 år
Arbeidssted: Statsforvaltaren i
Rogaland
Spesialitet: Under spesialisering i
samfunnsmedisin
Tidligere/andre verv i
Lege-foreningen: HTV ved
Statsforvaltaren i Rogaland, Medlem
landsrådet i LSA
Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
Me har gjennomført ei undersøkjing
blant alle medlemane i Rogaland.
Resultata frå denne skal gje retning
inn i neste styreperiode. Eit naturleg
mål er å bli ein tydelegare aktør både
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mot medlemane og utad. Me kjem til å
bruke resultatafrå undersøkjinga når me
planlegg arbeidet framover.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
På kort sikt blir det utfordrande å gå frå
beredskapen me har hatt i pandemien til
meir normal drift. Etterspurnaden etter
tenester både i primærhelsetenesta og
andrelinjetenesta er venta å auke tydeleg
i tida som kjem. Dette skjer i tenester der
mange alt har jobba mykje, strekt seg
langt og er slitne.
Pandemien har for alvor sett samfunnsmedisinen på kartet, men har og
tydelegjort kor lågt dette fagområdet har

blitt prioritert mange stadar. Mykje av
pandemihandteringa har kvilt tungt
på samfunnsmedisinarar, særleg kommuneoverlegar. Det er tydeleg at denne
funksjonen må styrkast vidare, både
med tanke på organisering, stillingar
og stillingsbrøkar og ordningar for vakt
og beredskap.

John Mullen

- Norsk overlegeforening (Of)
Alder: 44 år
Arbeidssted: Klinikk Psykisk
Helsevern Voksne, SUS
Spesialitet: Psykiatri
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Klinikktillitsvalgt
KPHV
Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Pandemien har hatt stor påvirkning
på området, og har forandret hvordan
mange må ta imot og levere helsehjelp.
Rogaland Legeforening har en viktig
posisjon i å støtte våre medlemmer
i å gjøre jobbene sine i en fortsatt

utfordrende tid.
– Jeg kommer ikke unna utfordringene
knyttet til utviklingene av nye sykehusene i området, noe som har stor
betydning for tjenesteytere i Rogaland.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
– Å levere helsehjelp som er tilstrekkelig for pasienter og faglig forsvarlig
innenfor tettere rammer enn de som
vi har hatt fram til nå. Vi får allerede
signaler i planleggingsdokumenter fra
Helsedirektorat at vi kan ikke regne
med å få lignende budsjettrammer i
framtiden som vi har operert med fram

til nå. Det vil være utfordrende å balansere pasientens forventninger (og våre
egne ønsker til å levere bedre tjenester)
under økonomiske innstramninger,
og det kan være at vi må ha fokus på å
forandre premissene våre for å levere
god behandling.

Det vil være utfordrende å balansere pasientens
forventninger (og våre egne ønsker til å levere
bedre tjenester) under økonomiske innstramninger, og det kan være at vi må ha fokus på å forandre
premissene våre for å levere gode behandling.
John Mullen

Finn Finsnes

- Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)
Alder: 61 år
Arbeidssted: Helse Vest avtalepraksis i Stavanger
Spesialitet: Spesialist i indremedisin, hjerte- og lungemedisin.
Tidligere/andre verv i
Lege-foreningen: Tillitsvalgt
i Praktiserende spesialisters
landsforening (PSL) Rogaland,
Landsstyret i PSL og legeforeningens
representant i Samarbeidsutvalget i
Helse Vest.

understøtte avtalespesialistenes
arbeid for kvalitetsikring. Legge
forholdene til rette for at avtalespesialistene blir en effektiv og integrert del
av spesialisthelsetjenesten.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
Legerollen er i endring, man jobber
ikke lengre 24 timers vakter på
sykehus. Mange involverte leger kan
bli en utfordring for pasienten med
ansvarspulverisering.

Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
Kvalitet i utdannelse for LIS'er og
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Mathias Nikolai Petersen Hella
- Yngre legers forening (Ylf)
Alder: 32 år
Arbeidssted: Medisinsk avdeling,
Stavanger Universitetssjukehus.
Spesialitet: Geriatri.
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Jeg har tidligere vært
avdelingstillitsvalgt ved medisinsk
avdeling på Haukeland.
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.
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.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
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.

RLF må videreføre arbeidet med samhandling og
kvalitetssikring. Fortsette å jobbe med resultatene
fra medlemsundersøkelsen som ble utført i 2021.
Cecilie Fredvik Torkildsen

Cecilie Fredvik Torkildsen

- Leger i Vitenskapelige stillinger (LVS)
Alder: 39 år
Arbeidssted: Kvinneklinikken SUS,
stipendiat UiB, universitetslektor
UiB.
Spesialitet: Fødselshjelp og
kvinnesykdommer
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Tillitsvalgt på klinikk
og avdelingsnivå for både YLF og OF.
Årsmøtevalgt varamedlem til styret i
RLF perioden 2019-2021.
Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
RLF må videreføre arbeidet med
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samhandling og kvalitetssikring.
Fortsette å jobbe med resultatene
fra medlemsundersøkelsen som ble
utført i 2021. Målsettingene som ble
gjennomgått i forrige styreperiode bør
videreføres med fokus på engasjerte
medlemmer i hele Rogaland og bedre
folkehelse.

Foto: Svein Lunde, Sus

Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten fremover?
Økonomistyring og prioriteringer, nye
sykehusbygg og legedekning. For få
LIS1 stillinger som blir en flaskehals i
videre spesialisering. Rekruttering til

allmennmedisin. Prioritering av nye
behandlingsalgoritmer til pasienter
og nytteverdien av disse vil bli en
stadig større utfordring i det offentlige
helsevesenet.

Lege – helbred deg selv
Peter Christersson
Leder i Rogaland legeforening

Alle som har flydd, har fått med
seg sikkerhetsdrillen før take-off.
«Dersom oksygentrykket i kabinen faller, vil oksygenmasker
automatisk falle ned. Ta på din
egen maske, før du hjelper andre».
Når et helsepersonell kommer til
et skadested, har vi utallige ganger øvd på førstehjelpsprosedyren: Først; sjekk for fare. Ivareta
egen sikkerhet. Årsaken er åpenbar; en ønsker ikke at hjelperen
selv skal bli pasient, og at neste
hjelper har dobbelt så mange som
trenger hjelp.
De færreste av oss, er på sitt beste
når vi er stressa. Dette gjelder privat,
men også i aller høyeste grad på jobb.
Negativt stress over tid, er en risikofaktor for flere uheldige helsemessige
utfall, blant annet utbrenthet1. For
helsepersonell kan utbrenthet blant
annet føre til kynisme2. Det er godt
dokumentert at leger har høyere selvmordsrisiko, på tross av generelt lavere
dødelighet enn befolkningen forøvrig3.
En studie i BMJ Open, referert i Dagens
Medisin, finner at risikofylt jobbstress
blant fastleger er firedoblet i perioden
2010 til 20194.

Revsvatnet. Foto: Peter Christersson

forebyggende tiltak vi som leger
kan gjøre? Kan vi holde ut – underdimensjonerte sykehus, økte dokumentasjonskrav, epikrisetidmas,
vaktcallinger, oppgaveoverføringer
og kollaps i fastlegeordningen til tross?
På Allmennmedisinsk våruke i 2019
meldte jeg meg på et 2 dagers emnekurs
i regi Audun Myskja og Hanne Solfrid
Berg – «Stressmestring og egenomsorg
for leger». Epiphany (fra gr. epiphanea)
oversettes til «åpenbaring» på norsk.
Det norske begrepet er ikke alltid
tilstrekkelig. Kurset var en epiphany.

«Jeg vil bruke mine evner for det beste
for mine pasienter i samsvar med min
dyktighet og min dømmekraft og aldri
volde noe skade"5, heter det i den
hippokratiske ed. Hvordan kan vi som
leger være den legen som vi ønsker å
være, hvis vi ikke kan ta vare på oss
selv? Villa Sana rapporterer om travle
tider hos dem.

Alle som har vært på et fantastisk kurs,
har nok opplevd å komme tilbake til
praksis – oppglødd, inspirert og med
store tanker og planer om endring
av praksis. For meg holdt dette en
god stund, men, sakte men sikkert,
etterhvert som dagene ble travlere,
etterhvert som mengden digital
kommunikasjon fra pasientene økte
eksponentielt – ikke minst i covid (Nei,
Bent Høie, digital kommunikasjon
med pasienter erstatter ikke vanlige
konsultasjoner – de kommer faktisk
i tillegg!) – ja, jo mer glemte av det jeg
hadde lært på kurset.

Må ting gå så langt, eller finnes det

Preikestolkurset

Av hensyn til meg selv, og med et
ønske om å spre kunnskapen til mine
kolleger, fikk jeg med kurskomiteen i
Rogaland Legeforening på å arrangere
stressmestringskurset på Preikestolen.
Men, som så mange ganger før i covid
– det ble kansellert og utsatt.
10.-11.09.2021 var tiden endelig inne.
Første fysiske kurs i regi Kurskomiteen
i Rogaland Legeforening etter covid –
og et etterlengtet kurs på Preikestolen.
23 engasjerte leger hadde meldt seg på;
allmennleger og kommuneoverleger
(hvor var fylkeslegene, arbeidsmedisinerne, NAV-legene og sykehuslegene?).
I absolutt nydelig høstvær, sjekket
vi inn på (lett) oppgraderte rom på
Preikestolen fjellstue, og møtte opp
til kurs – i god fysisk avstand til
hverandre – i kjelleren på «den gamle
Preikestolhytta».
Som en hyggelig gest, hadde personalet
i fjellstua lagt ut en liten sjokolade til
hver.
Vi startet med en runde hvor alle
presenterte seg selv, og fortalte om
hvordan de selv opplevde stress. Det
satte stemningen, og gjorde at deltakerne følte seg komfortable med å dele
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Foto: Marit Tuv

egne erfaringer gjennom hele kurset.
Vi fikk mange gode diskusjoner og i
aller høyeste grad et interaktivt kurs.

De gode diskusjonene fortsatte utover
ettermiddagen, under middagen og
selvsagt andre kursdag.

Etter sedvanlig nydelig lunsj første dag,
fulgte en like nydelig tur til Preikestolen
i 19 grader og sol. På toppen begynte det
å blåse litt opp, og like før vi kom hjem
igjen, kom det obligatoriske regnet. Det
var likevel ikke verre enn at turen ble
avsluttet med et bad i Revsvatnet som
holdt finfine 16,5 grader.

Vi fikk lære om HPA-aksen, «den
tredelte hjernen», hvordan trene på
å aktivere vagus-nerven, pusteteknikker, rollen til balanseøvelser som
demensforebygging, om musikk som
terapi og ikke minst om genialiteten i
Monty Pythons silly walks.
Et særdeles inspirerende kurs, som
høstet mange spontane positive tilbakemeldinger og trampeklapp. Selv

Audun Myskja ble blank i øynene da
han oppsummerte kurset, og møtet
med kursdeltakerne.
Nå er det bare å gå tilbake i praksis
for å øve på det vi har lært, og hvorfor
ikke lære det bort til helsesekretærer,
sykepleiere og kolleger?
Som en kollega fra Hundvåg så elegant
sa det: «Dette kurset burde vært obligatorisk i spesialistutdanningen, og
ved resertifisering». Utfordringen er
herved sendt til spesialistkomiteen.

Referanser:
1) https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/utbrenthet/
2) https://psykologisk.no/2020/01/de-forste-tegnene-pa-at-du-er-utbrent/
3) https://tidsskriftet.no/2015/02/fra-redaktoren/selvmord-blant-leger
4) https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/02/andelen-fastleger-med-jobbstress-firedoblet/
5) https://no.wikipedia.org/wiki/Den_hippokratiske_ed

Foreleserne Audun Myskja og Hanne Berg
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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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Praksiskonsulentordningen, PKO
Åsmund Heggheim
A llmennlegeforeningen
(APFL)

I en travel hverdag, over alt hvor
leger, sykepleiere og hjelpepersonell utøver sitt virke, er og
blir jobben vår en konstant størrelse. Informasjonsflyten er uendelig, men arbeidsmengden
hadde kanskje vært enda større
uten praksiskonsulentordningen.
Syd-Vesten har intervjuet Eirik Viste
som er Praksiskoordinator, og leder for
Praksiskonsulentordningen, heretter
kalt PKO. Han over tok i januar 2021,
etter OlavThorsen som var med på å
innføre ordningen for 23 år siden.

Hva er PKO, og hvordan har
ordningen utviklet seg?
PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger og sykepleiere som skal
sikre og styrke samarbeidet mellom
sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale
pleie- og omsorgstjenesten til beste for
enkeltpasienten.
Datidens Sentralsykehuset i Rogaland
var blant de første i Norge som
startet opp med denne ordningen.
Det har etter hvert blitt en nasjonal
ordning med avtale mellom de regionale helseforetakene og Den Norske
Legeforening.

Hvorfor trenger vi PKO og hva er
formålet med ordningen?
Det er et stadig behov for å styrke
samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. PKO har som oppgave å
være brobyggere mellom 1.- og 2.
linjetjenesten. Formålet til PKO er
å videreutvikle gode pasientforløp
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Eirik Viste

og oppgavefordeling mellom 1. og 2.
linjetjenesten.

Hvem jobber PKO for?
Praksiskonsulenter er allmennleger
ansatt av sykehuset. Når sykehuset skal
tilnærme seg primærhelsetjenesten
er det nyttig å ha personer som har
tilknytning til, og kjenner til arbeidshverdagen i primærhelsetjenesten,
og hvilken type informasjon som
er nødvendig at når ut til de som er
involvert i pasientforløp. PKO er ansatt
i helseforetaket, men jobber for 1. og 2.
linjetjenesten.

Hva er PKO i forhold til
samhandlingslegen?
Svein Reidar Kjosavik griper mer tak i
enkeltsaker, mens praksiskonsulenter
jobber på overordnet nivå. De skal
ivareta interessene til både avdelingen

og allmennpraksis, og tjenesten skal
utføres på en lojal måte overfor begge
parter.

Hvor får vi informasjon om PKO?
Det finnes en egen informasjonskanal
på https://praksisnytt.blogspot.com
Her går det også an å finne PROFS
dokumentet (Prosedyrer for samhandling mellom fastlege og sykehus) som
er et veldig nyttig dokument som
illustrerer hva som er forventet av 1.
og 2. linjetjenesten.
Ut over dette er det mye informasjon
å finne på www.sus.no/samhandling.
Det er for tiden utlyst en stilling som
PKO i Webcruiter, og vi oppfordrer
interresserte til å søke.
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
EMNEKURS I PEDIATRI
Tid: 7.-8.2.2022 kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 10.12.21 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3900,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i barnesykdommer til videre- og etterutdanningen
(forlengelse av retten til tilleggstakst) 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
Påmelding: innen 10.12.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3900,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 16 poeng som klinisk emnekurs i
øyesykdommer til videre- og etterutdanningen (forlengelse
av retten til tilleggstakst) 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
ENDOKRINOLOGI
Tid: 7.-10.2.2022 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 10.12.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6900,- 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)

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.

Det planlegges kveldskurs/emnekurs i psykiatri, og
dagkurs/emnekurs i palliasjon i uke 39-2022
Det planlegges også dagkurs/emnekurs i kirurgi i
Haugesund våren 2022, samt Emnekurs i ØNH 3.-4.11.22.
Mer informasjon kommer når det er klart.
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• 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:
Grunnkurs: Etter 3 uker før kursstart blir ingenting
refundert.
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2021–2023
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Peter
Christersson

Leder

Fastlege,
Stavanger medisinske
senter

M 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Therese
Egenæs

Styremedlem/
nestleder

LIS 3,
Kvinneklinikken SUS

M 99 57 27 30

therese.egenes@sus.no

Ruben Rainer
Espelid

Styremedlem

LIS2 Helse Fonna

M 90 82 31 48

ruben.espelid@gmail.com

Dag-Helge
Rønnevik

Varamedlem

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

M 95 40 16 16

daghelgerh@hotmail.com

Kaisa Earl
Haugland

Varamedlem

Ass fylkeslege i
Rogaland, LIS3 samf.
med.

M 90 65 11 93

kaisa.haugland@gmail.com

Åsmund
Heggheim

Allmennlegeforeningen
(APLF)

Fastlege,
Sandtangen legesenter

M 90 07 90 46

asmundheggheim@gmail.com

Andres Neset

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Ass. fylkeslege
Stavanger

M 41 44 69 43

fmroann@fylkesmannen.no

John Mullen

Norsk overlegeforening (Of)

Voksenpsyk. avd. Sus

M 414 95 453

john.mullen@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)

Overl. Kvinnekl. Sus/
Stipendiat UiB

Vara: Yngve
Johnsen

Vara:
Erik Andreas
Torkildsen
Finn Finsnes
Vara: Tore Bru
Mathias Nikolai
Petersen Hella

mathias.nikolai.petersen.hella
@sus.no

Vara:
Therese Egenes
Cecilie Fredvik
Torkildsen

M 97 51 99 09

cecilie.torkildsen@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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Returadresse:

Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

