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Syd-Vesten
Vi har nettopp vært i streik. Tvungen
lønnsnemnd kom før andre uttak
trådde i kraft, og før distriktene ble
rammet. Dette viser hvor sårbar legevaktsordningen er, særlig utenfor de
store byene. Tiden fremover vil vise hvor
villige kommunene er til å vise den tillit,
som vi mener må til, for å skape en ordning
som er levedyktig i årene fremover. Det må være
legene selv som avgjør hva som er forsvarlig arbeid utover et visst antall
arbeidstimer i løpet av en uke. En arbeidsuke som allerede er langt over
det som defineres som normal arbeidstid. Rogaland legeforening vil følge
prosessen nøye fremover.
Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid må være et prioritert område
innen helsetjenesten, utenfor og inne i helseinstitusjonene. Rogaland
legeforening har fått plass i SHARE involveringspanel, som dere kan lese
mer om her i Syd-Vesten. Jeg mener at det er flott at vi får lov til å være med
å bidra med vår kunnskap i arbeidet med å prioritere fremtidig forskning
innen pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid ledet av Universitetet i Stavanger,
sammen med blant annet Helsedirektoratet, Undersøkelseskommisjonen,
Helseklage, Helse Vest og representanter for pasienter og brukere av
tjenestene. Universitetet i Stavanger og SHARE mener at det er sammen
vi finner de beste løsningene, og det er vi alle enige om.
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Helse og omsorgsdepartementet har lenge hatt fokus på psykisk helse og
rus. Det har også vi, og Regionutvalg Vest har flere ganger hatt temaet på
agendaen i møtene med Helse Vest. Boken med tittelen Klokhet om vold
og overgrep, er utgitt av Universitetsforlaget. Forandringsfabrikken og
proffene forteller her hvordan de skulle ønske å bli møtt av oss voksne,
blant annet i helsetjenesten. I dette nummeret vil noe av arbeidet som
gjøres presenteres, og jeg håper at dere som medlemmer ser nytteverdien
av det som formidles, og at det er noe som man kan ta med seg inn i møtet
med pasientene våre.
Årsmøtet ble avholdt i slutten av oktober, og jeg vil takke medlemmene
som hadde mulighet til å delta. Vi fikk vedtatt en del viktige saker med
betydning for styrets arbeid fremover, og vi har fått takk fra Leger uten
Grenser, som satt stor pris på bidraget på 20.000 kr, gitt i forbindelse med
Årsmøte 2020.
Smittetrenden er økende i landet vårt, og det er viktig at vi tar vare på
hverandre litt ekstra denne høsten og vinteren. Enkelte av oss kan risikere
å stå i krevende situasjoner, hvor det å ha en kollega å støtte seg til, kan
være avgjørende. Jeg vil også minne dere alle om HLR, Helsetjeneste for
leger i Rogaland, hvor erfarne kollegaer kan kontaktes ved behov for støtte.
Med dette vil jeg takke dere for den innsatsen dere gjør hver dag for
pasienter og brukere, og jeg ønsker dere alle det beste for 2021.
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Nye behandlingsmetoder
gir psykisk helsehjelp til
flere pasienter
Korte ventetider og økt fleksibilitet for pasientene. Med eMeistring og Helse og arbeid kan
flere pasienter få tilbud om rask
behandling for psykiske lidelser.

14 uker og har vist seg å være svært
effektiv. Forskning viser at internettbehandlingen gir et like godt resultat som
ansikt-til-ansikt behandling.

Etterspørselen etter psykisk helsehjelp
er stor. Med rask behandling øker
sjansene til å gjenvinne livskvalitet
og arbeidsevne. Tilbakemeldinger fra
både pasienter og henvisere er tydelige
på at de ønsker en mer tilgjengelig
helsehjelp.
Nå etableres nye behandlingsmetoder
ved DPS`ene i Helse Vest. Dette vil
bidra til å øke variasjon og fleksibiliteten i psykologisk behandling for
flere pasientgrupper. Med eMeistring
vil pasienter raskt kunne få tilgang til
evidensbasert kognitiv behandling
via Internett for angst og depresjon.
I Helse og arbeid kan pasienter som
er sykemeldt eller står i fare for å bli
det, tilbys et strukturert korttidsterapeutisk behandlingstilbud med
mål om å komme tilbake i jobb. Disse
behandlingsmetodene vil utgjøre et
viktig komplement til tradisjonell
utredning og behandling ved DPS.

eMeistring stimulerer til en aktiv
pasientrolle og som gjør det mulig å
gjennomføre behandlingen når og
hvor det passer pasienten selv. Dette
gjør at eMeistring passer for personer
som bor langt unna DPS’et og de som
har vansker med å ta fri fra jobb eller
skole på dagtid.
Behandlingen egner seg også for de
som ikke ønsker å oppsøke sitt lokale
DPS og opplever stigma knyttet til
dette. eMeistring krever motivasjon
og selvstendig arbeid med moduler
og oppgaver.

eMeistring- psykologbehandling
på internett
eMeistring er veiledet psykologisk
behandling via internett. Innholdet
i behandlingen er evidensbasert, og
bygger på kognitiv terapi, men kontakten mellom terapeut og pasient
skjer skriftlig via nettet. I dag finnes
behandlingsmoduler for depresjon,
sosia langst og panik k lidelse.
Behandlingsprogrammet går over
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Økt fleksibilitet og korte ventetider

Tilbud i heile regionen
Ved utgangen av 2020 blir eMeistring
tilgjengelig i heile Helse Vest. Helse
Fonna og Helse Stavanger starter 1.
desember og pasienter kan henvises
enten av fastlege eller behandler i
spesialisthelsetjenesten. Det arbeides
med en løsning for selvhenvisning
(direkte kontakt) til eMeistring som
antas å være klar ved årsskiftet.
Henvisninger til eMeistring rettes
til lokalt DPS hvor de blir rettighetsvurdert i inntaksteam. Etter
rettighetsvurdering får pasienten
tilsendt prescreening og tilbud om
en vurderingstime hos behandler i
eMeistrings-teamet. Timen kan gjennomføres enten ved fysisk oppmøte
eller som videokonsultasjon.

• eMeistring har vist seg til å være like
bra som ansikt-til-ansikts behandling, derfor gleder vi oss til å ta dette
i bruk og ta imot nye pasienter fra
1. desember, sier Camilla Jansen
psykologstudent og teamleder ved
Haugaland DPS.
Behandlingen er avhengig av at
pasienten arbeider med programmet
omtrent en time hver dag. Pasienten
har ukentlig kontakt med sin eMeistrings-terapeut via elektroniske
meldinger. Gjennom denne kontakten
får pasienten individuelt tilpasset
veiledning gjennom behandlingen. I
denne behandlingen lærer pasienten
hvordan han eller hun kan bryte ut
av vonde sirkler og skape en bedre
hverdag for seg selv.
Hver eMeistrings-terapeut kan
behandle tre ganger så mange
pasienter sammenliknet med tradisjonell «ansikt til ansikt»-behandling.
eMeistring kan derfor bidra til at flere
pasienter kan få hjelp raskt.

Helse og arbeid
Er pasienten din sykemeldt eller står i
fare for å bli det? Da kan vedkommende
være i målgruppen for behandlingstilbudet Helse og arbeid. Dette tilbudet er
i hovedsak for personer med psykiske
lidelser som mild til moderat angst og
depresjon.
• Behandlingen har som målsetning
å forebygge videre sykemelding og
komme raskere tilbake i arbeid. Helse
og Arbeid tilbyr også behandling for
studenter som står i fare for å falle ut

eMeistringsteam med ved Haugaland DPS er klare til å ta i bruk den nye behandlingsmetoden og gleder seg til å ta imot nye
henvisninger fra fastlegene. Bak fra venstre: Kjell Magnar Haugland (psykologspesialist), Desire Furnes (psykolog), Camilla
Jansen (psykologstudent, teamleader). Framme fra venstre: Einar Kristvik Risholm (psykolog) og Admira Sulejmanovic
(psykiatrisk sykepleier). Foto: Helse Fonna.

av utdanning/skole, der målet er å
fungere bedre i en studiehverdag, sier
Thomas Lundqvist psykologspesialist
og poliklinikkleder ved Haugaland
DPS.

Slik henviser du pasienter til
Helse og arbeid
I Helse Fonna og Helse Stavanger
gis tilbudet ved de lokale DPSene. Henv isn i ng sendes t i l

spesialisthelsetjenesten og må merkes
med «Helse og arbeid».
I forbindelse med henvisning er det
helt sentralt at fastlege kartlegger pasientens behandlingsmålsetning når det
gjelder arbeid-/skole. I forbindelse med
rettighetsvurdering av henvisningen
vil og informasjon om arbeidsforhold
og sykemeldingsstatus være av stor
betydning.

Parallelt med behandling vil tilrettelegging av arbeidstid i form av
gradert sykemelding kunne være et
viktig tiltak. Fokus i behandling vil
være problemer eller symptomer som
står i veien for å kunne fungere i jobb,
og derfor vil nært samarbeid mellom
DPS, fastlege og arbeidsgiver være
avgjørende.
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Hvordan kan leger
beskytte barn utsatt for
vold og overgrep?
– Det aller viktigste leger kan
gjøre hvis de mistenker at et
barn er utsatt for vold eller
overgrep i nære relasjoner, er å
snakke alene med barnet, forteller Dania. Hun er en av proffene i
Forandringsfabrikken.
Å være proff vil si at man har erfaringer
fra forskjellige systemer, og at man
er med på å formidle kunnskapen
fra mange tusen barn på forskjellige
temaer som Forandringsfabrikken gjør
undersøkelser om. Dania er også medforfatter av boken “Klokhet om vold og
overgrep”, utgitt av Universitetsforlaget
i 2020, som formidler svar fra 500 barn
og unge mellom 6 og 20 år som har har
vært utsatt for dette. Denne boka er
skrevet til alle som jobber med barn
og unge, i forskjellige systemer, og
den har et eget kapittel med råd til
fastleger med konkrete eksempler på
god praksis.
– Fastlegen kan si til foreldrene at det
er en rutine på legekontoret at de skal
snakke alene med barnet først. Dette
burde være en rutine uansett om de
mistenker at barnet har opplevd vold
eller overgrep eller ikke, sier Vanessa,
som også er proff.
Hun understreker at legen ikke må
spørre barnet om det vil snakke alene,
foran foreldrene. Da kan det være
vanskelig for barn å svare ærlig.
6

– Har det ikke vært rutine før, må legen
forklare at de har nye rutiner nå.

Forklar begrepene
Ikke alle barn vet hva vold og overgrep
er.
– Et veldig tydelig svar fra boken, er at
mange barn ikke har fortalt om hva de
opplever, siden de ikke vet at det ikke er
greit. Barn kan tro at alle barn har det
sånn hjemme, men at ingen snakker
om det. Legene må forklare det med
ord som barn forstår og gi konkrete
eksempler på hva vold og overgrep er,
som å klype, slå, ta barnet på tissen og å
si ting som gjør at barna får vondt inni
seg, forteller Dania.
Rådene fra barn sier at leger må være
konkret når de gir informasjon og gi
informasjon til alle barn de møter.
Et av motargumentene proffene har
hørt til dette rådet, er at barn som ikke
opplever vold eller overgrep hjemme,
kanskje ikke tåler å få denne informasjonen, og kan bli redde.
– De kan jo være redde, men det er
ganske mange ting som er skummelt
i livet. Barn får informasjon på skolen
om brann og har brannøvelser, og noen
barn går sikkert hjem og er redde for
brann, sier Vanessa.
– Man vet ikke hvilke barn som opplever noe, eller som kan komme til å
oppleve noe senere i livet, og derfor
må alle barn få denne informasjonen.
De to proffene påpeker at noen barn
kommer til fastlegen fordi de har mye

vondt i magen, eller ofte har hodepine.
Kanskje er de ofte trøtte, men vet ikke
helt hvorfor. Noen barn har opplevd at
legen bare sjekker det fysiske og barnet
blir sendt hjem siden legen ikke finner
noe.
– Legen må forklare barnet at man kan
få smerter i kroppen av andre ting, og
forklare at det kan være en reaksjon
på noe man har opplevd, sier Dania.

Hvordan melde bekymringen
videre
Dania og Vanessa påpeker at man
må finne ut av hvor mye det haster
for barnet. Går man for fort videre til
barnevernet uten å ha barnet med på
det, så kan barnet miste tilliten til deg.
– Leger kan ikke sende bekymringsmelding bak ryggen på barnet,
barnet finner ut av det etter hvert og
da risikerer man at barnet lukker seg
og da blir det vanskelig å hjelpe barnet,
sier Dania.
Det viktigste er å informere om at man
er bekymret, og snakke med barnet om
hva man tenker er lurt å gjøre videre.
– Du som lege må fortelle barnet at du
er så bekymra, at barnet må få hjelp
av noe som heter barnevernet. Det er
viktig å gi nok og konkret informasjon
om hva barnevernet er, da mange barn
ikke vet hva barnevernet er og hva de
kan hjelpe med sier Vanessa.
Så må barnet få uttale seg fritt om
hva barnet tenker om det. Dette
må man gjøre før man sender

bekymringsmeldingen fordi barn har
rett på privatliv etter barnekonvensjonen artikkel 16, sier Dania.

Hvordan gjøre det trygt
Rådene fra barna i boka er tydelige.
Gi barnet ærlig og god informasjon
om valgene og mulighetene det har,
og spør deretter hva barnet tenker, og
hva barnet vil. Slik opprettholder man
tilliten barnet har vist ved å fortelle om
det som er vanskelig.
– Snakk alltid alene med barnet først,
sier proffene.
Hvordan legekontoret ser ut, kan også
påvirke hvor trygt barnet føler seg.
– Vi skjønner at leger ofte ikke har så
mange steder å velge mellom for å sitte
ned og prate med barn. Men hvis man
sitter i det samme rommet som man
har gjort skumle ting og ubehagelige
undersøkelser, tatt blodprøver eller
gjort ting for å sjekke kroppen, så kan
det føles veldig utrygt, sier Vanessa.
Å finne et annet rom, eller skifte litt
miljø, kan hjelpe for å gjøre det lettere
for barnet å snakke om det vanskeligste, hvis barnet ønsker dette.

Det er kjempeviktig å vise følelser i
ansiktet når barn endelig klarer å
fortelle om det vanskelige.
– Viser man ikke så mye følelser og
reaksjoner tenker barn kanskje at det
ikke var “alvorlig nok” det de fortalte
og det de opplever hjemme. Legen
må tørre å vise følelser, og si “Dette
var vondt å høre” for eksempel”. Hvis
du får en tåre i øyet, eller blir sint, så
må du bare forklare barnet hvorfor du
reagerer sånn, påpeker proffene.
– Vi har ikke møtt barn som har blitt
møtt med for mye følelser enda, heller
det motsatte. Det å vise følelser er helt
avgjørende for at barn skal kunne

fortsette å fortelle, avslutter Dania.
Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter og gjennomfører hurtiggående
undersøkelser som treffer barn og
unge rundt i landet. Oppsummerte
erfaringer og råd fra barn presenteres
av barn og unge selv - for politikere,
byråkrater, fagfolk og studenter. Barn
og unge fra undersøkelsene inviteres
med som “proffer”, for å presentere
kunnskapen fra barn og med dette
bidra til innovasjon i Norge.
Skrevet av
Forandringsfabrikken

Hvordan ha et trygt og åpent
kroppsspråk
Et åpent kroppsspråk og et ansikt
som viser følelser, gjør det tryggere
for barna å snakke med legen.
– Det er viktig å ha varme øyne, og
øyekontakt. Det er viktig å ikke sitte
så stivt i stolen og skrive på dataen
mens du snakker med barnet, forklarer
Vanessa.
For å gjøre det lettere for flere leger,
har proffene noen eksempler på hvilke
setninger man kan bruke for å gjøre
det trygt og enkelt for barnet å fortelle.
– Man kan si “Jeg har sett at pappa blir
kan bli sint på deg når du er her, vil
du fortelle hvordan det føles for deg?”
– Og man må vise med kroppsspråket
at man vil høre det barnet har å si, og
stille spørsmål, sier Dania.
Ved å spørre om hvordan barnet har
det, og stille litt direkte spørsmål blir
det lettere å fortelle.
– Istedenfor å bare observere barn, bør
legene heller spørre direkte hva som
skjer inni barnet når barnet gjør disse
tingene, sier Vanessa.
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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

SØK HJELP SÅ RASKT SOM MULIG,
DA ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK

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

Den store (?)
allmennlegestreiken 2020
Peter Christersson
Fastlege, HTV Stavanger kommune

Allmennlegene i kommunen
har ikke streiket siden legevaktstreiken i januar 1981. Det
var derfor ikke dagligdags da
Legeforeningen tok ut 23 leger
i streik i 5 norske byer, hvorav 4
i Stavanger, fra 26. oktober. Fra
mandag 02.11.20 ble det meldt
uttak av ytterligere 12 leger - da i
mindre kommuner. Dette førte til
at regjeringen konkluderte med
at det var fare for liv og helse, og
streiken ble stoppet. Nå venter vi
på tvungen lønnsnemnd.
Bakgrunnen for streiken
Særavtalen, SFS 2305, er en sentral særavtale mellom KS og Legeforeningen.
Den regulerer vilkår for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten
(bortsett fra Oslo kommune), inkludert
fastleger og samfunnsmedisinere. SFS
2305 har blant annet bestemmelser
vedrørende legevakt.
Fastleger har plikt til å delta i
legevakt utenom sitt vanlige virke
som fastleger. Det har i flere år vært
fokus på den store arbeidsbelastningen til fastleger, og dette ble
også tydelig vist i Helsedirektoratets
Tidsbruksundersøkelse for fastleger,
som kom i 2018. I denne undersøkelsen kom det fram at fastleger hadde
gjennomsnittlig arbeidstid på 55,6
timer i uka. Blant fastleger som deltar
i legevakt, var gjennomsnittlig arbeids
på 68,3 timer i uka. I de minste kommunene (innbyggertall < 5000) hadde
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Streikemarkering i Arneageren i Stavanger (Foto: Peter Christersson).

10% av legene ukentlig arbeidstid på
128 timer.
Fastlegekrisen har blitt godt dokumentert de siste årene. En ser både
at erfarne fastleger slutter, mens
unge kolleger kvier seg for å gå inn
i faget. Medisinstudenter og unge
leger angir arbeidstid som en viktig
faktor til at en ikke velger å bli fastlege. Legevaktsarbeid ser med med
andre ord til å være en viktig faktor i
fastlegekrisen.
Mange fast leger hadde store

for ventninger til Regjeringens
Handlingsplan for allmennlegetjenesten, som ble presentert i mai 2020. I
handlingsplanen, står det blant annet:
«Legevaktsarbeid er en særlig årsak
til den samlede belastningen for fastlegene i mange mindre kommuner.»
Skuffelsen var da stor da det i planen
ikke presenteres andre tiltak enn at
«For å få et bedre beslutningsgrunnlag
vil departementet, sammen med partene, nedsette en ekspertgruppe som
skal kartlegge hvor høy arbeidsbyrden
er og hvordan den fordeler seg på leger
i legevakt og hvilke konsekvenser en

eventuelt redusert belastning vil få for
behovet for leger.» og at en ønsket å
videreføre en legevaktspilot.
Per nå finnes det ingen regulering for
hvor mye legevakt en kommune kan
pålegge fastleger.
Dette utgjorde bakteppet for at
Legeforeningen stilte krav om
regulering av arbeidstid på legevakt i
forbindelse med reforhandling av SFS
2305. Legeforeningens krav var at en
ikke kunne pålegges total ukentlig
arbeidstid på mer enn 47 timer i uka
(7 timer aktiv legevakt eller 28 timer
vakt i beredskap) i snitt – regnet ut over
en periode på 4 uker.
Dette var et krav KS ikke kunne gå med
på, og streiken var et faktum.

Pasientene kom med støttende
meldinger. Til med i kommentarfeltene til media, fikk vi støtte.
Vi fikk også stor støtte fra andre
fagforeninger, som Norsk Sykepleier
Forbund, Farmasøytene, NITO,
Overlegeforeningen og Yngre Legers
Forening, for å nevne noen.
Mediakampen vant vi her i Rogaland!
Nasjonalt fikk også streiken stor oppmerksomhet, med flere hundre artikler
i aviser, oppslag på TV2 Nyhetene,
Dagsrevyen, Dax18 etc.
SPOL i Legeforeningen var også
på saken, og hadde flere oppslag i
sosiale media. Blant annet laget de to
videofilmer med ekte fastleger (blant
annet fra Sirdal kommune), som viste
utfordringene rundt den meget høye
vaktbelastningen i distriktet.

Streiken
4 leger i Stavanger ble tatt ut i streik fra
sine kommunale jobber, som helsestasjonslege, legevaktslege, lege på feberklinikk med videre. Det er åpenbart
at uttaket i seg selv, ikke ga grunn for
KS til å skjelve i buksene. Det er alltid
en utfordring å ta ut leger i streik – en
skal forsøke å ramme arbeidsgiver så
hardt som mulig. Samtidig ønsker en
ikke å ramme tredjepart (pasientene)
mer enn nødvendig. Det skal ikke mye
til før arbeidsgiver argumenterer for
at streiken kan medføre fare for liv
og helse, og det blir da tvungen lønnsnemnd – som nå.
Det er da desto viktigere å få oppmerskomhet rundt saken. Lokalt arrangerte
vi streikearrangement på Arneageren i
Stavanger og foran Stavanger legevakt.
Vi opplevde å få stor støtte fra folkene
på gata som vi snakket med, og media
kjente sin besøkstid. Vi lyktes å få
innslag på NRK Rogaland radio, NRK
Rogaland nyhetssending på TV, TV2
Nyhetskanalen, Solabladet, Stavanger
Aftenblad (flere oppslag), Dagens
Medisin og Rogalands Avis (flere
oppslag). Budskapet var tydelig; dette
er ikke en streik som går på lønn, men
som går på det å få regulert arbeidstid.
Ubegrensa legevakt er uforsvarlig, og
et pasientsikkerhetsproblem. En sliten
lege, kan være en farlig lege.

Hva tenker motparten om
streiken?
Tom Fossmark (59 år) jobber som forhandlingssjef i Stavanger kommune,
og har hatt denne rollen siden 2008.
Jeg stilte ham noen spørsmål om
hvordan han opplevde streiken fra
deres perspektiv.
Det har ikke vært streik blant legene i
kommunene siden 1981. Ble du og KS
overrasket over at det ble konflikt og
streik denne gang?
Ja, i den forstand at legene ikke har
vært kjent for å bruke streikevåpenet
i kommunal sektor, men sett i lys av
de siste års diskusjoner om arbeidstid,
rekruttering av fastleger og kommunale legevaktsordninger så var det
ikke helt overraskende at det ble streik
denne gang. Det som imidlertid var
beklagelig under meklingen var at
Legeforeningen ikke ville være med
på KS sin invitasjon til å finne løsning
på legevaktsordningen sammen med
Staten. Kommunene klarer ikke alene å
lage bærekraftige legetjenester i kommunene. Staten, Legeforeningen og KS
må samarbeide om de overordnede
grep som må til får å etablere bærekraftige legetjenester – i hele Norge.

Hvordan opplevde Stavanger kommune
det å bli rammet av legestreiken?
Det var et forsiktig streikeuttak i
Stavanger kommune. Fire leger ble tatt
ut i streik. I løpet av den første streike
uka ble kun noen timer hos skolehelsetjenesten rammet. Avtalte timer hos
leger her ble utsatt. Legevakten ble ikke
berørt, men det ville vi blitt i uke 2 hvor
to leger var satt opp på vakt.
Hvilke tilbakemeldinger har du i din
rolle fått fra andre, som publikum eller
administrasjonen, rundt streiken?
Min rolle som forhandlingssjef har vært
å håndtere streiken fra arbeidsgivers
side i samarbeid med berørte ledere. Vi
har vært opptatt av å håndtere streiken
på en ryddig og god måte og i tråd med
reglene for streik. Ut over dette har det
ikke vært tilbakemeldinger til meg fra
publikum eller andre.
Hvordan vil du vurdere KS gjennomslag i media og vinkling av sak under
streiken?
Det er alltid slik i en streikesituasjon,
og spesielt i oppstartsfasen, at media
har hovedfokus på den streikende
part og streikegrunnlaget. Det var
intet unntak for dette i legestreiken.
Det har vært en utfordring med å nå ut
med kompleksiteten og organiseringen
av legetjenesten i kommunene og hva
som er fastlegenes sitt ansvar.
Hvordan synes du motparten, altså
Legeforeningen, framstod i media og
med vinkling av sak?
Jeg skal være forsiktig med å bedømme
hvordan legeforeningen framstod i
media, men i all hovedsak hadde legeforeningen fokus på legevakttjenesten
i distriktene og arbeidstid. Her syntes
jeg at de fikk fram budskapet sitt.

Tom Fossmark (Foto: KR foto).
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Kurs i
trygdemedisin
Fredag 23. april 2021

NAV Rogaland og Rogaland legeforening arrangerer
trygdemedisinsk dagskurs. Fokus er på hvordan
fastleger og NAV kan samarbeide om å hjelpe
pasienter tilbake til jobb, hvordan legeerklæringer
kan skrives effektivt og presist, hva NAV mener med
funksjons- og arbeidsevnevurderinger, samt ulike
aspekter ved portvokterrollen.
Tid: 23. april 2021
Sted: hotell sentralt i Stavanger
Antall deltakere: ca. 30
Kurset søkes godkjent som valgfritt kurs i videreog etterutdanningen i Allmennmedisin, samt
Samfunnsmedisin.
Det vil komme nærmere detaljer vedrørende kursavgift, påmelding og lokalisjon.
Elin Kvadsheim Neset, koordinerende rådgivende lege
NAV Rogaland og Peter Christersson, kurskomiteen
Rogaland Legeforening.

Vel møtt!
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Osteoporosepoliklinikken ved
Ortopedisk avdeling Helse
Stavanger er åpnet!
Ane Djuv
faglig leder, Osteoporosepoliklinikken
Helse Stavanger

Hvorfor skal ortopeder bry seg
om beinkvaliteten?
Nordiske land ligger på topp både når
det gjelder beinskjørhet og hoftebrudd
i verden, og befolkningen i Rogaland
er intet unntak. Det er også kjent at
den aldersjusterte bruddinsidensen
øker eksponentielt etter fylte 50 år
både for kvinner og menn. Ved 20-30
års alderen er beinmassen på topp,
og daler gradvis. Tapet av beinmasse
går raskere etter overgangsalderen
hos kvinner. 1 av 2 kvinner og 1 av 5
menn vil få beinskjørhet i løpet av livet.
Samtidig vil halvparten av alle kvinner
og nesten én av fire menn med alder
over 50 år oppleve minst ett brudd.
Hoftebrudd topper statistikken av
brudd i Norge og har 10 ganger høyere
1 års-dødelighet (25%) enn hjerneslag
(2,4%) og øvrige pasienter lever med
redusert funksjon, smerter og tap
av selvstendighet (25% havner på
sykehjem). Ett hoftebrudd er estimert
med en kostnad på 640 000 kr det første
året, og vi opererer rundt 9000 hvert år
i hele Norge. Vi behandler også brudd
i håndledd, overarm, bekken, rygg og
andre steder i kroppen hos pasienter
med beinskjørhet. Disse pasientene
har over 30 prosent økt risiko for å få
hoftebrudd og dobbelt så høy risiko
for andre brudd sammenlignet
med personer uten tidligere brudd.
Personer som har hatt flere brudd har
åtte ganger økt risiko. SSB anslår at den
eldre befolkningen vil øke betraktelig
i tiden fremover mot 2035 og en antar
en dobling av brudd dersom en ikke
klarer å komme inn med strukturerte

Åpning av ortopedisk avdeling sin osteoporosepoliklinikk ved avdelingsleder Knut
Harboe og Faglig leder Ane Djuv. (Foto: Svein Lunde, SUS).

forebyggende tiltak. Med rundt 370 000
innbyggere som sokner til Stavanger
Universitetssjukehus, må vi ta grep for

å få bruddinsidensen ned og hindre så
mange hoftebrudd og kompresjonsbrudd i ryggen som mulig.

Vi tilbyr:
• Måling av beintetthet (DXA) etter indikasjon (Se liste).
• Konsultasjon i forbindelse med måling av beintetthet med
osteoporosesykepleier/lege dersom pasienten (over/lik 50
år) er behandlet ved ortopedisk avdeling for brudd eller har
gjennomgått lavenergibrudd de siste 2 årene.
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Osteoporosesykepleier Toril Skjæveland tar DXA. (Foto: Svein Lunde, SUS).

Neste brudd kan forebygges

Hva er beintetthetsmåling?
Beintetthetsmåling gjøres
ved en dobbel røntgen-absorbsjonsmetri måling
(DX A-måling). Denne
undersøkelsen bruker svak
røntgenstråling og er ufarlig. Undersøkelsen varer ca
10-15 min og pasienten må
kunne samarbeide om å
ligge flatt på ryggen.
Undersøkelsen kan gjentas for å sjekke hvordan
tilstanden utvikler seg og
eventuelt for å evaluere om
behandlingen virker etter
1 - 3 år avhengig av hvilken
behandling pasienten får.
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Tidligere har det vært tilfeldig hvem
som ble henvist til DXA og studier har
vist at kun rundt 5-17% ble henvist av de
som burde henvises etter brudd i Norge
(Devold et al, 2012). De seneste 10-20
årene har det vært en global bevisstgjøring (eks Capture the fracture initiative
til IOF, Fracture Liaison Services, Close
the Care Gap o.l) omkring sekundærforebygging av brudd på bakgrunn
av flere gode studier. Disse viser at
med gode sekundærforebyggende
medisiner mot osteoporose kan en
hindre opp mot 40% av hoftebruddene
og 70% av kompresjonsbruddene i
ryggen (Lih et al 2011, McLelland et
al, 2004). Høsten 2015 kom det derfor
en behandlingsveileder ved lavenergibrudd for personer med alder over
50 år fra Faggruppen for osteoporose
og beinhelse i Norsk Ortopedisk
forening (www.lavenergibrudd.no).
Ved brudd og alder over 50 år er det
anbefalt at en foretar en beintetthetsmåling (DXA) og starter eventuell
sekundærforebyggende behandling.

Osteoporosepoliklinikken ved Oslo
Skadelegevakt har vist at 78% av de
som var henvist til DXA i henhold til ny
veileder, hadde behandlingstrengende
lav beintetthet (Lund et al, 2018).
Siden 2016 er det arbeidet målrettet
med å få på plass en osteoporosepoliklinikk tilknyttet ortopedisk avdeling
også i Helse Stavanger. I mellomtiden er
det gjort lokale tilpasninger til behandlingsveilederen. Vi innførte rutiner ved
avdelingen slik at alle med hoftebrudd
fikk startet behandling etter veileder
på ortopedisk eller ortogeriatrisk avdeling før hjemreise. En innførte også
rutiner på at pasienter over 50 år med
øvrige beinbrudd fikk henvisning til
beintetthetsmåling (DXA) og ble bedt
om å kontakte sin fastlege for videre
oppfølging av målingen. For den siste
gruppen har det vært en suboptimal
løsning og kun rundt 45% ble henvist
fra Skadepoliklinikken. Det er ukjent
hvor mange som oppsøkte sin fastlege
for svar på DXA i etterkant.

Henvisningen bes inneholde følgende
opplysninger:
• Dersom kun til DXA:
• Kriterier/årsak til behov for beintetthetsmåling (eks
stoffskiftesykdom)
• Mobilitet: klarer pasienten å gå selv, legge seg på benken selv,
ligge på rygg?
• Klarer pasienten å samarbeide?
• For de eldre enn 50 år: Høydetap fra ung på over 4 cm?
• Ekstra informasjon ved ønske om OPP konsultasjon (må da tilfredsstille kriteriene alder>50 og beinbrudd):
• Alder ved beinbrudd og hvilken type.
• Risikofaktorer som røyk, alkoholoverforbruk, lav BMI
(ernæringssvikt)
• Kroniske sykdommer for eksempel reumatiske sykdommer,
KOLS, diabetes, kreftdiagnoser
• Oppdatert medikamentliste
• Blodprøver: TSH, f-T4, D-vitamin, kalsium/albumin, og GFR.

Endelig åpning av
osteoporosepoliklinikk ved
ortopedisk avdeling!
Gleden var stor da vi etter 4 års intensiv
«lobby-virksomhet» og søknader til
ulike midler, fikk innvilget midler av
styret i Helse Stavanger til drift av en
osteoporosepoliklinikk ved ortopedisk avdeling som skal sørge for god
og helhetlig oppfølging av dem med
lavenergibrudd. Vi fikk overta den 10 år
gamle DXA maskinen fra røntgenavdelingen med 3000 pasienter på venteliste
«på kjøpet». I tillegg utsatte Covid-19
åpningen noen måneder. Det var derfor
på overtid og en gledens dag da det
endelig var offisiell åpning i lokaler på
Hillevåg med brask og bram 31.aug i år
(selvsagt i covid19-ånd med få inviterte
og uten kaffi/kake, men med masse
håndsprit). Her var det bare å brette
opp ermene!
DXA maskinen kjører nå i full drift 5
dager i uken, kl 08.00-15.30, alle dager,
unntatt helg og helligdager. Det er

Sykepleier tolker DXA resultatet i samarbeid med lege. (Foto: Svein Lunde, SUS).
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Åpning ved Osteoporosepoliklinikken ved Ortopedisk avdeling Helse Stavanger og omvisning den 31.august i år ved adm.
Direktør Helle Schøyen, Toril Skjæveland (osteoporosesykepleier) og Ane Djuv (fagligleder). (Foto: Svein Lunde, SUS).

Kriterier for henvisning til beintetthetsmåling
Indikasjon for måling av beintetthet hos barn og voksne er (ISCD=The International Society For Clinical
Densitometry, 2015):
• Kvinner over 65 år og menn over 70 år.
• Menopausale og post-menopausale kvinner yngre enn 65 år og menn yngre enn 70 år med klinisk risikofaktor:
• Lav kroppsvekt (BMI < 19)
• Lavenergi/insuffisiens brudd
• Bruk av høyrisiko medisinering (eks prednisolon, kortison-midler, psykofarmaka og nevroleptika).
• Sykdom eller tilstander assosiert med beintap (eks stoffskiftesykdom, RA).
• Andre voksne med
• Lavenergi fraktur.
• Sykdom, tilstander eller medisinering assosiert med beintap eller lav beintetthet.
• Alle som
• Vurderes til medikamentell terapi av beinskjørhet.
• Overvåke behandlingseffekt.
• Ikke mottar behandling der påvist beintap ville ført til behandling.
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knyttet to faste osteoporosesykepleiere
og en sekretær ved osteoporosepoliklinikken samt to ekstra sykepleiere
som dekker inn for sykdom, fri etter
helge-vakt, karantene ol. Poliklinikken
er sortert under Ortopedisk avdeling og
er lokalisert i samme lokaler i Hillevåg
som dagkirurgen. Fem ortopeder er
tilknyttet poliklinikken som sikrer
faglige vurderinger i henhold til rutiner
og oppstart av behandling og ved å
skrive ut e-resepter.

Bentetthetsmåling (DXA, se
faktaboks og kriterier under)
• Ved DXA måling av pasienter uten
brudd og/eller alder under 50 år:
Avhengig av årsaken til henvisningen
sendes DXA svaret til henvisende
legen og pasienten bes kontakte
henviser for svar dersom avtale ikke
allerede foreligger. Unge med osteoporose bør utredes for underliggende
årsaker (se helsebiblioteket.no eller
www.legehandboka.no).

vil osteoporosesykepleieren sammen
med legen, igangsette behandling eller
eventuell videre utredning.
Valg av behandling vil avhenge av
T-score (DXA), frakturtyper, antall
frakturer, komorbiditet, nyrefunksjon,
stoffskiftet, D-vitamin og kalsium nivå
og eventuelle nyoppdagede okkulte
kompresjonsfrakturer i r yggen.
Ortoped ved Ortopedisk avdeling
kontrollerer og kvalitetssikre eventuell
oppstart av behandling og skriver
e-resept som skal ligge klar senest uken
etter timen. Legen kontakter pasienten
ved uklarheter eventuelt i samarbeid
med endokrinolog.
Før konsultasjonen bes derfor pasienten å ha med:
• Blodprøvesvar av kalsium/albumin,
D-vitamin, GFR (kreatinin), stoffskiftet (f-T4 og TSH) som er tatt 1-2 uker

før timen. Pasienten bes kontakte
sitt fastlege-kontor for disse og at
blodprøvesvarene sendes enten
elektronisk eller tas med på papir til
konsultasjonen.
• Medisinliste (dersom pasienten
benytter medisiner).
• Utfylt pasientskjema som ligger ved
time-innkallingen.

Nyttige linker:
https://helse-stavanger.
no/avdelinger/klinikk-a/
ortopedisk-avdeling/
osteoporosepoliklinikk
https://helsenorge.no/
sykdom/muskel-og-skjelett/
benskjorhet-osteoporose
www.Nof-norge.org
www.Lavenergibrudd.no

• DXA måling pasienten har hatt
brudd de siste 2 årene og
ved alder lik eller over 50 år:
Dersom det fremgår av henvisningen
at pasienten har vært behandlet
for brudd de siste 2 årene eller er
behandlet for brudd ved Helse
Stavanger, vil pasienten settes opp
til en konsultasjon med en osteoporosesykepleier ved Ortopedisk avdeling
i etterkant av DXA målingen. Det
tas også sidebilde av ryggen for å
kartlegge for okkulte kompresjonsbrudd ved høydetap på 4 cm eller
mer og ingen røntgenhistorikk for
kompresjonsbrudd fra før.

(Tidligere publisert i Praksisnytt):

Ved konsultasjon

• Ny kontroll med DXA og blodprøver 1 og 3 år etter startet behandling
avhengig av oppstartet behandling. Zoledronsyre (Aclasta) behandlingen kan følges med P1NP blodprøve hos fastlege etter 2 år, hvor en kan
avvente behandling så lenge verdien er lavere enn 35. OPP kan bistå
med ny infusjon dersom fastlegekontoret ikke kan utføre dette selv
(henvisning sendes til Ortopedisk avdeling OPP).

Ved konsultasjonsinnkallingen er det
sendt med ett pasientskjema som er
ett egenerklæringsskjema. Skjema en
kartlegging på generelle helseopplysninger, tidligere brudd, hoftebrudd i
nær familie, sykdommer, medikamenter, livsstilsfaktorer (røyk/alkohol),
mosjon, høyde som ung, vekt, inntak av
matvarer rike på D-vitamin og kalsium
samt falltendens. Ved konsultasjonen
går sykepleier gjennom skjema
sammen med pasienten. Dersom det
viser at pasienten trenger behandling,

Anbefalt forebyggende behandling av bruddpasienter (se detaljer under):
• Kalsium og vitamin D tilskudd ved T-score < -1,0, livsvarig.
• 25-OH vit D bør være 75-100 mmol/l for optimal beinbygging.
• Anbefalt totalt inntak 1200-1500 mg kalsium (kost/tbl) og 800 IE vit D.
• Antiresorptiv behandling skal startes ved gjennomgått lavenergi-brudd
OG:
• T-score lik eller lavere enn -1,5 SD i rygg og/eller hofte (OBS ved
sklerose).
• Hvis pasienten bruker kortikosteroider og T-score lavere enn -1,0 SD.
• Daglig aktivitet og fallforebygging.
• Tilstrekkelig ernæring (nok proteiner evt proteintilskudd/
næringsdrikke).

Brudd under pågående osteoporosebehandling:
Ved brudd under pågående osteoporose behandling bør en vurdere
overgang til iv/im behandling (zoledronsyre/denosumab) dersom dette
ikke er prøvd. Se flyt-diagram (www.lavenergibrudd.no). Henvis evt
endokrinolog dersom allerede på iv/im behandling. OBS menn<70 år.
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(Foto: Siri Wiig)

Siri Wiig, Center Director
Professor of Quality and Safety in
Healthcare Systems, UiS
(Foto: Elisabeth Tønnessen)

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ble etablert
ved Universitetet i Stavanger (UiS) i
2017. Sammen med nasjonale samarbeidspartnere ved NTNU Gjøvik
og Stiftelsen Norsk Luftambulanse,
utgjør senteret Norges største forskergruppe innen kvalitet og sikkerhet i
alle ledd av helsetjenestene. Senteret
vil bidra til å endre forståelsen av
kvalitet og sikkerhet i dagens helsetjenester gjennom utvikling og bruk av et
helhetlig rammeverk for resiliens som
omfatter alle nivå i helsetjenestene.
Senteret har som mål å være et
internasjonalt anerkjent forskningssenter innen fagfeltet resiliens, som
gjennom forskning og formidling
bidrar til utvikling av ny kunnskap
og intervensjoner slik at vi bedre kan
definere forholdene som skaper høy
kvalitet og god sikkerhet for pasienter.
Det er i dag rundt 70 forskere tilknyttet
senteret med bakgrunn som sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeuter,
ergoterapeut, og innen sosiologi, jus,
sikkerhets- og ingeniørfag. Senterets
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SHARE

bærebjelke er den solide basen av doktorgradsstipendiater som blant annet
forsker på områder som tverrfaglig
teamarbeid, samhandling og involvering, helsesteknologi, regulering og
tilsyn, evaluering av forbedringstiltak
og analyse av helsetjenester. Senteret
har en solid portefølje av eksternt
finansierte prosjekter fra Norges
forskningsråd, Trond Mohn stiftelsen,
Helse Vest og samarbeidspartnere.
Senteret er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet
i Stavanger. Nettverk for pårørendeforskning er også forankret ved
forskningssenteret.
SHARE har en egen forskningsstrategi
og en egen strategi for brukerinvolvering. Målet med brukerinvolveringsstrategien er at pasienter og andre
interessegrupper i helsetjenesten får
en sentral rolle i forskningsprosessen i
alle SHARE sine forskningsprosjekter,
fra prioritering og planlegging, til
ledelse og gjennomføring, til formidling av resultater og implementering av
endringer i praksis. Brukerinvolvering

i forskning forbedrer dens kvalitet og
relevans. SHARE opprettet høsten 2020
et eget involveringspanel bestående
av eksterne medlemmer som representerer forskjellige aktører fra ulike
deler av helsesystemet. Panelet samler
pasienter, pårørende, helsepersonell
og beslutningstakere fra ulike nivåer
av helsetjenesten, representanter fra
ulike interessegrupper, samt representanter for fag- og forskningsmiljøer fra
forskjellige deler av landet. Panelet skal
gi anbefalinger og innspill i forbindelse
med forskning og relaterte aktiviteter
i SHARE. Legeforeningen i Rogaland
er invitert inn og deltar som medlem
av dette panelet.
Kontaktinfo: senterleder og professor
Siri Wiig siri.wiig@uis.no og senterkoordinator Lene Schibevaag lene.
schibevaag@uis.no
Nettsider: https://www.uis.no/nb/
share-senter-k valitet-og-sik kerhet-i-helsetjenesten

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
Dagkurs

EMNEKURS I ØRE, NESE, HALS

UKE 6 – 2021
EMNEKURS I MOTIVERENDE INTERVJU
Tid: 10.-11.februar 2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 40
Påmelding: Snarlig
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 16 poeng som klinisk emnekurs i motiverende intervju 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.
Kurset planlegges skal avholdes i plenumssalen i 1. etasje på
Clarion hotel Energy. Hver kursdeltaker vil få eget bord og det vil
være minst 2 meters avstand mellom bordene.

Kveldskurs

KVELDSKURS/EMNEKURS
I GASTROENTEREOLOGI
Tid: 8.-11. februar 2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: Snarlig
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 6700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er 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.
Kurset planlegges skal avholdes i plenumssalen i 1. etasje på
Clarion hotel Energy. Hver kursdeltaker vil få eget bord og det vil
være minst 2 meters avstand mellom bordene.
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Tid: 8.-9. februar 2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 10. desember 2020 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 16 poeng i øre, nese, hals til videre- og
etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. Ifølge
retningslinjene for Fond II anses kurset for å være et delkurs i et
sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å trekkes
kun én egenandel.
Kurset planlegges skal avholdes i plenumssalen i 1. etasje på
Clarion hotel Energy. Hver kursdeltaker vil få eget bord og det vil
være minst 2 meters avstand mellom bordene.

Dagkurs

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Tid: 22.-23.mars 2021
Sted: Safer, Seehusensgate 1, Stavanger
Påmelding: innen 12. desember 2020 på
www.legeforeningen.no/rogaland
Antall deltakere: 36
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (for kursbevis som betales til
www.legevaktmedisin.no) + kostpenger.
Kurset er godkjent med 22 timer som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i
Allmennmedisin. Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset
med legevaktskursene.
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest
i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell» (www.legevaktmedisin.no) før fremmøte.

PREIKESTOLKURS; STRESSMESTRING
Tid: 10.-11. september 2021
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland
Antall deltakere: ca. 30
Påmelding: innen 15.5.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3700,- i kursavgift + konferansepakke
Mer informasjon kommer når det er klart.

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 http://www.
Legeforeningen.no

Kurskomitéen for Fonna-regionen,
Rogaland legeforening:

EMNEKURS DERMATOLOGI
Tid: 2.-3. september 2021
Antall deltakere: Ca. 50
Sted: Haugesund revmatismesykehus,
Karmsundgaten134, Haugesund
Påmelding: innen 15. mai 2021 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs
i dermatologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten,
samt med 17 valgfrie poeng til spesialiteten dermatologi.

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.

Holger Benthien. Foto: Alfred Aase

• 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

Kristin Marie
Fagereng

Yngre legers forening
(Ylf)

LIS Anestesi avd. SUS

M. 93 87 86 36

kristinfagereng@gmail.com

Torgeir Gilje Lid

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)

Postdoktor/over-lege
Sus, første-amanuensis
Uis

M. 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

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

Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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LEGER FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble i sin tid opprettet fordi leger viser seg å ta
dårlig vare på seg selv ved sykdom. Terskelen for å søke hjelp er for høy.
Fastlegeordningen ivaretar det samme som vår gamle ordning. Derfor
oppfordrer Rogaland legeforening alle leger til å skaffe seg en fastlege,
ved å ringe eller skrive til den man ønsker. Vi mener at leger bør kunne
velge sin fastlege, uavhengig av fulle lister/plass osv. Fastlegene
oppfordres til å ta imot kolleger som melder seg.
Så du bør spørre rundt, og velge en lege, og så ta en telefon eller skrive
brev. Gjerne si at du gjør dette etter råd fra Rogaland legeforening.

HLR

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

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

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

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

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

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

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

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

Dette er erfarne kolleger som kan kontaktes ved behov for
kollegastøtte. De skriver ikke journaler - tar ikke betalt og
skal gi støtte uansett årsak til behovet for hjelp. De har likevel en taushetsplikt som er muligens enda strengere enn den
vi lever med hver dag. De vil kunne bistå med støttende råd
og handling selv om du har et problem du vet kommer i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje du bare ønsker
å ha en som du kan lufte dine bekymringer med? Muligens
trenger du råd på grunn av somatiske plager? Der er en

ikke ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom du vet en god kollega
trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt er omtalt
negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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