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Syd-Vesten
M E D L E M S B L A D  F O R  R O G A L A N D  L E G E F O R E N I N G    

Det er høst.
Ute er det bekmørkt når en går til jobb, 

og like bekmørkt når en kommer hjem. 
Det blåser stikker og strå. Regnet 
høljer ned. Likevel når strømprisen 
all-time high.
Smittetallene for covid-19 øker 
stadig. Legekontor og legevakter 

(og feberklinikker i de kommunene 
en klokelig valgte å fortsette med 

dette) rennes ned av pasienter med 
luftveissymptomer. Barneavdelingene på 

sykehusene rapporterer om sprengt kapasitet 
grunnet barn med RS-virus, og uteliggere over det ganske sykehus.
Ved psykiatrisk klinikk i Stavanger, vurderer en å legge ned langtids-psy-
kose-posten, for å oppjustere kapasiteten innen sikkerhetspsykiatri. 
Fagfolk og pasienter er bekymret.
I Støre-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, styrkes fast-
legeordningen kun med 100 millioner kroner – ikke minst 350 millioner, 
slik statsråd Kjerkol hadde lovet i opposisjon. Når vi vet at Erna Solberg 
hadde 100 millioner kroner mindre i sitt statsbudsjett enn hva som 
var lovet i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten, ser vi at vi er på 
stedet hvil. Det monner dessverre ikke nok at de, av mange, forhatte 
fraværsattestene i videregående skole (foreløpig) er kuttet ut.
Kort sagt, det er høst.
På tross av stor entusiasme i befolkningen rundt gjenåpningen av sam-
funnet: Basert på erfaringene med de til tider Extra Joker Nord-aktige 
kuvendingene fra myndighetene hva gjelder covid-tiltak, anså styret i 
Rogaland Legeforening risikoen for å samle store mengder leger denne 
vinteren, som for stor. Selv om vi nok aldri har hatt større behov for det, har 
vi bestemt oss for at vi også i år må utsette den populære juleavslutningen 
på Rogaland Teater. Av samme grunn, anbefaler vi at legefesten i Stavanger 
utsettes til i alle fall etter sommerferien 2022. 
Det er med tungt hjerte vi tar disse avgjørelsene. Styret i Rogaland 
Legeforening har store ambisjoner om å arrangere og støtte opp om 
aktiviteter for medlemmene – i hele fylket. Vi tar tilbakemeldingene 
fra medlemsundersøkelsen på alvor, og forsøker å både presentere et 
større utvalg av tema i Syd-Vesten, og dessuten på flere plattformer. Vi 
er i gang med en ny satsing på sosiale medier, og Rogaland Legeforening 
er allerede på Instagram.
Så nå er det bare å sette seg godt til rette i sofaen med et teppe over seg, 
en kopp te i hånda og terapilampen på 10.000 lux foran seg, og se fram 
til 2022. Da blir det landsstyremøte i Stavanger, årsmøte i Haugesund, 
Nordisk kongress i allmennmedisin i Stavanger, og forhåpentligvis både 
juleteater og legefest i både Haugesund og Stavanger. Etter høsten er det 
jul, og så er det vår. 

Peter Christersson
Leder i Rogaland legeforening

Teknisk redaktør: 
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.
Adresse: Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger.  
Tlf. 928 57 712
E-post: post@rogalandlegeforening.no 
Leder: Peter Christersson 
Kurskomitè: Leder: 
Nina Thorsen Wikene, Riska legesenter
Forsidefoto: Heidunn Nordtveit 
Utgiver: Apriil Story AS
Annonser: Apriil Story AS
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En oversikt over Den norske 
legeforenings organer

Hva vet du egentlig om organisa-
sjonen Den norske legeforening 
som du er medlem av? Har du 
noen gang tenkt over hvordan 
organisasjonen er bygget opp og 
hvordan den styres?  Og hvem er 
det som egentlig utgjør landssty-
ret? Kanskje vet du dette allerede. 
Eller kanskje får du slike tanker 
hvert år i månedsskiftet mai/juni 
og	tenker	at	"nå	må	jeg	finne	ut	
av det", men så går tiden og det 
blir på nytt mai/juni og ennå har 
du	ikke	fått	tid	til	å	finne	ut	av	det.	
Da kan det være en god ide å lese 
videre. 

Den norske legeforening ble stiftet i 
1886 og het den gang Den norske læge-
forening. I 2007 endret foreningen navn 
til Den norske legeforening. Av Lover for 
Den norske legeforening § 1-1 framgår 
det at både kortformen Legeforeningen 
og initialene Dnlf kan benyttes. 

For Dnlf har altså en egen lov. De første 
lovene til Dnlf ble vedtatt i 1886, og nye 
lover har senere blitt vedtatt og endret. 
I denne loven går det fram hva formålet 
med Dnlf er, hvordan Dnlf er organisert, 
hvem som kan være medlem, hvordan 
foreningens daglige administrasjon og 
forretningsførsel organiseres og styres 
og hvordan Tidsskrift for Den norske 
legeforening organiseres og drives. 
Siden denne loven leses av mange 
leger er det heldigvis dedikert et eget 
kapittel til organer. Kapittelet "organer" 
har hele 10 underkapitler. Og det er i 

dette kapittelet vi må ta et dypdykk i for 
å kunne finne svar på spørsmålene over.

Dnlf består av seks organer. Det er 
landsstyret, sentralstyret, avdelinger, 
regionutvalg, spesialforeninger og 
sekretariatet. Avdelinger omfatter 19 
lokalforeninger, 7 yrkesforeninger, 46 
fagmedisinske foreninger og norsk 
medisinstudentforening (Nmf). Dnlf 
er altså en forening bestående av mange 
foreninger!

Leger som er medlemmer av Dnlf  forde-
les på lokalforeninger etter arbeidsste-
dets lokalisering. Lokalforeningene er 
fordelt på de tidligere 19 fylkene landet 
bestod av. Oppgaven til lokalforeningen 
er å fremme Dnlfs formål i området ved 
å ivareta fellesskapet blant legene og 
virke for deres felles interesser. Styret i 
lokalforeningen er bindeleddet mellom 
sentralstyret/sekretariatet og de enkelte 
medlemmene. Lokalforeningene skal 
påse at tillitsvalgte og medlemmer 
følger foreningens lovlige bestemmelser 
og avtaler der Dnlf er part sentralt eller 
lokalt. 

Yrkesforeninger er foreninger basert 
på yrkesutøvelse og som i hovedsak 
representerer medlemmets fagfore-
ningsinteresser, som for eksempel lønn 
og arbeidstid. Yngre legers forening 
(YLF) er eksempel på en yrkesforening. 
Fagmedisinske foreninger er foreninger 
basert på den enkelte spesialitet og skal 
danne grunnlag for det medisinske, fag-
lige arbeidet i Dnlf. Medlemmene i den 
fagmedisinske foreningen er godkjente 
spesialister eller leger i spesialisering 
(LIS) innen fagområdet. Innenfor den 

enkelte fagmedisinske forening skal 
det også være et fagutvalg av LIS, såkalt 
Fuxx. 

En liten huskeregel for å skille yrkes-
foreningene fra de fagmedisinske 
foreningene er at navnet til de fagmedi-
sinske foreningene starter med "Norsk" 
etterfulgt av den enkelte spesialiteten, 
som for eksempel Norsk oftalmologisk 
forening. Denne huskeregelen gjelder 
derimot ikke for arbeidsmedisin! 
Yrkesforeningen til arbeidsmedisin er 
Norsk arbeidsmedisinsk forening, mens 
Norsk forening for arbeidsmedisin er 
den fagmedisinske foreningen. 

Spesialforeninger er frivillige sammen-
slutninger av leger med faglige eller 
yrkesmessige særinteresser som ikke 
hører inn under en godkjent spesialitet. 
Til sammen er det 19 spesialforeninger. 
Eksempler på spesialforeninger er 
Norsk militærmedisinsk forening, 
Norsk selskap for akuttmedisin og Eldre 
legers forening, hvorav den siste er spe-
sialforeningen med flest medlemmer.  

Nmf er foreningen for medisinstudenter 
ved norske medisinske fakultet og nor-
ske statsborgere som studerer medisin 
i utlandet. Foreningen har som formål 
å arbeide for studentenes faglige, øko-
nomiske og sosiale interesser. Nmf er 
organisert med et avsnitt ved hvert av de 
4 medisinske fakultetene i Norge samt 
ett som omfatter medisinstudenter i 
utlandet. 

Ut ifra dette forstår du kanskje at det å 
være medlem av Dnlf fører til medlem-
skap i flere underforeninger. La oss se på 

Kaisa Haugland
Varamedlem
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et eksempel. Dersom du er LIS3 i nevro-
logi ved Stavanger universitetssjukehus 
vil du kunne være tilknyttet følgende 
foreninger: Rogaland legeforening 
(lokalforening), YLF (yrkesforening), 
Norsk nevrologisk forening (fagmedi-
sinsk forening) og Norsk hodepinesel-
skap (spesialforening). 

Landsstyret er Dnlf øverste organ. 
Landsstyret velges for to år av gangen 
og holder ordinært møte hvert år 
innen utgangen av mai måned. Det 
er sentralstyret samt representanter 
for avdelingene, regionutvalgene og 
spesialforeningen Eldre legers forening 
som utgjør landsstyret. Det vil si at 
representantene kommer fra 4 ulike 
organer. Se figur 2.  

Så la oss begynne med det enkleste 
først. Sentralstyrets 9 medlemmer er 
alle representanter i landsstyret. Eldre 
legers forening (spesialforening) velger 
alltid 2 representanter. Regionutvalgene 
er representert med hver sin leder. Da 
det er et regionutvalg for hver offentlig 
helseregion har regionutvalgene til 
sammen 4 representanter. Norsk 

medisinstudentforening velger 6 
representanter. 

De fagmedisinske foreningene velger 
til sammen 20 representanter. Det er 

faglandsrådet som velger disse 20 repre-
sentantene etter innstilling fra valgko-
miteen. Fagstyrets 9 representanter er 
alltid blant disse 20 representantene. De 

Figur 1. Figuren viser foreningens organer. Tallet i boksen viser hvor mange foreninger, utvalg eller medlemmer det enkelte 
organ består av.

resterende 11 representantene velges fra 
6 definerte grupper, hvor det er lovfestet 
hvor mange representanter den enkelte 
gruppe har. Kirurgiske og medisinske 
fag har henholdsvis 4 representanter 
hver, de resterende gruppene (allmenn-
medisin, grupperettede medisinske fag, 
medisinske servicefag og psykiatriske 
fag) har henholdsvis 3 representanter 
hver. Med fare for å skape mer forvirring 
enn oppklaring blir ikke faglandsrådet 
eller fagstyret videre beskrevet i denne 
omgang.

De resterende plassene til landsstyret 
fordeles dermed på lokalforeninger og 
yrkesforeninger. Og denne fordelingen 
er litt mer komplisert enn de over.

Lokalforeningene er representert ved 
sine ledere. I tillegg har den enkelte 
lokalforeningen en representant per 
påbegynt 2000 medlemmer utover 2000 
medlemmer. 

Hver av yrkesforeningene velger 
en representant per påbeg ynt 
1000 medlemmer. I tillegg velger 
de 7 yrkesforeningene samlet 50 

 Den norske 
legeforening ble 
stiftet i 1886 og 

het den gang Den norske 
lægeforening. I 2007 endret 
foreningen navn til Den  
norske legeforening.  
Av Lover for Den norske 
legeforening § 1-1 framgår 
det at både kortformen 
Legeforeningen og initialene 
Dnlf kan benyttes. 
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Figur 2. Figuren viser sammensetningen av landsstyret og hvordan represen-
tasjonen er fordelt på avdelingene, regionutvalgene, Eldre legersforening og 
sentralstyret. Avdelingene utgjøres av lokalforeninger, yrkesforeninger, fagme-
disinske foreninger og norsk medisinstudentforening. Eldre legersforening er en 
spesialforening. Tallet i boksen viser antall foreninger, utvalg eller medlemmer. 
Tallet på pilen er antall representanter. Antall representanter fra yrkesforeninger og 
lokalforeninger er basert på tall fra Dnlf av 31.12.2018. 

representanter fra lokalforenings-
områdene. Dette skal sikre yrkesfore-
ningens geografiske representasjon i 
landsstyret. Fordelingen avhenger av 
den enkelte yrkesforenings andel av 
medlemmene i Dnlf. Ettersom YLF, 
Allmennlegeforeningen og Norsk 
overlegeforening er de yrkesforenin-
gene med størst medlemsmasse, er 
det disse 3 foreningene som utgjør den 
største andelen av yrkesforeningens 
representasjon. Det er yrkesforeningene 
som sammen utgjør den største andelen 
av landsstyrets representanter. 

Forhåpentligvis har denne oversikten 
gitt deg litt mer forståelse av hvem 
landsstyret er. Og det kan jo komme 
godt med, siden landsstyret nettopp 
kommer til Stavanger i mai 2022 for å 
holde sitt ordinære møte. 
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Leger i vitenskapelige stillinger ble 
dannet som en spesialforening i 
Trondheim	i	1990,	og	fikk	status	
som yrkesforening året etter. 
Statusen som yrkesforening gir 
en fast forankring i Legeforenin-
gens organisasjon og mulighet til 
økonomisk støtte og ytelser fra 
sekretariatet.  

Yrkesforeningen har gitt legeforskere 
en egen identitet, og den jobber 
spesifikt for lønns og arbeidsvilkår 
til denne yrkesgruppen. De senere 
årene har foreningen hatt fokus på 
å påvirke myndighetene til å få flere 
vitenskapelige ansatte over i faste 
stillinger ved universitetene og bedre 
lønnsbetingelsene i akademiske eller 
kombinerte stillinger.  

Foreningens formål er altså å fremme 
medisinsk forskning og undervisning 

Leger i vitenskapelige stillinger

Cecilie Fredvik Torkildsen
Leger i Vitenskapelige 
stillinger (LVS)

LVS har registrert 716 medlemmer 
og 128 assosierte medlemmer (2021). 
Medlemstallet har vokst langsomt i for-
hold til antall leger som tar doktorgrad 
og deltar i akademisk arbeid. Et flertall 
av leger som jobber med forskning er 
ikke medlemmer av LVS. I Rogaland 
er det bare registrert 7 medlemmer av 
LVS i 2021, men det er mange flere som 
er ansatt i vitenskapelige stillinger. 
Kanskje er denne yrkesforeningen noe 
for deg? 

samt å ivareta de økonomiske, faglige, 
helsemessige og sosiale interesser 
for leger i vitenskapelige stillinger. 
Samtidig skal de bidra til samarbeid 
mellom Den norske legeforening og 
andre forskerorganisasjoner. De utøver 
sin rolle innen forskningspolitikk 
ved å gi innspill på nye reguleringer 
og endringer i lovverk som påvirker 
forskningshverdagen.  

Yrkesforeningen er aktuell for alle 
som har sitt hovedarbeidssted 
ved universiteter og høyskoler, 
forskningsinstitusjoner, ansatte i 
forskningsstillinger ved helseforeta-
kene og de som har bistillinger i de 
samme institusjonene. Leger som 
etter Den norske legeforenings lover 
er tilmeldt en annen yrkesforening 
for obligatorisk medlemskap kan 
opptas som assosierte medlemmer. 
Assosierte medlemmer kan ikke velges 
som medlem i landsråd og styre eller 
utpekes som foreningens represen-
tanter i Den norske legeforenings 
landsstyre. Assosierte medlemmer 
har ikke stemmerett. 

 Yrkesforeningen 
er aktuell for 
alle som har 

sitt hovedarbeidssted ved 
universiteter og høyskoler, 
forskningsinstitusjoner 
ansatte i forskningsstillin-
ger ved helseforetakene og 
de som har bistillinger i de 
samme institusjonene.



8

Referanser:
1. Bjørn Einar Nielssen, Erna og Bents privatiseringsplaner for norsk helsevesen,  
Debattinnlegg Fredrikstad blad 10.09.21. 

2. Are Brean, verdens beste utfordring, minileder 27.09.21 Tidsskriftet,  
Den Norske Legeforening

3. Bjørn Einar Nielssen, Erna og Bents privatiseringsplaner for norsk helsevesen,  
Debattinnlegg Fredrikstad blad 10.09.21.

Det har visst vært jul siden slutten 
av oktober i år. Allerede  da var 
butikkhyllene  fulle av varer med 
juleinnpakning. Julelysene har 
allerede blitt hengt opp i gatene, 
og  det eneste som mangler nå 
(midveis i november) er at julesan-
ger begynner å spilles av i radioen.  

Personlig er det vanskelig å se poenget  
med 2 måneders julehandel, men så 
har det vel noe med kommersielle 
interesser  å gjøre. Med mindre det 
blir gjort i et helseforebyggende per-
spektiv med å porsjonere ut stresset 
denne høytiden kan medføre. Der det 
er et tilbud er det vel mulig å skape en 
etterspørsel og medfølgende profitt. 
Kjøp av helsetjenester har vel i overført 
betydning også  havnet i butikkhyllene. 
Kry tilbyr helsetjeneste når det passer 
deg så fremt du blir syk mellomklokken  
07:00 og 22:00. Med Eyr på mobilen 
har du "alltid" legen og psykologen 
med deg. Dr Dropin ønsker å gjøre 
legehjelp enklere, rimeligere og bedre 
for deg som trenger det. Gjennom 
Aleris og Executive Health kan du for 
den nette summen av kr 38 000,- , få 
skreddersydd oppfølging og unnagjort 
alle "nødvendige"  undersøkelser i løpet 
av en dag. Hos Austad diagnostikk kan 
man  få helsesjekk med ultralyd av alle 
kroppens organer .

Det er mulig at tilbud om helprivate 
legetjenester er kommet for å bli, men 
kundeforholdet ved kjøp av helsetje-
nester er asymmetrisk. Selgeren vet 
hva han selger, kunden vet ofte ikke  
hva den faktisk kjøper. 1

Jeg lever i den tro at de fleste leger har 
det beste i tankene for sine pasienter, 
og ønsker dem det aller beste helt uav-
hengig av tykkelsen på lommeboken 

deres. Me n jeg tror at fremveksten av 
private helsetilbydere er med på å drive 
frem et todelt helsevesen hvor i ytterste 
konsekvens de som har, får mer, og de 
som ikke har, får mindre av det de har 
behov for.

Det norske helsevesenet ble i august 
2021 kåret til verdens beste. Gode 
primærhelsetjenester fremheves som 
årsaken til dette. 2 En nylig publisert 
studie viser at kontinuitet i lege-pasient 
forholdet kan være livreddende. Derfor 
er det desillusjonerende å se på at det 
er liten politisk vilje til å redde fastle-
geordningen, hverken hos foregående 
regjering eller den nåværende. 

Forventninger til hvilke medisinske 
utredninger og behandlinger folk 
kan få, er høye. All den tid vi skal ha 
et offentlig finansiert helsevesen, 

hvor enhver innbygger i Norge har en 
kollektiv forsikringsavtale gjennom 
folketrygden, håper jeg at vi skal få 
være med på å være premissleverandør  
for hvilke helsetjenester folk har behov 
for gjennom vår "portvåkterfunksjon", 
heller enn "døråpnere", hvor kundene 
peker ut hva de vil ha, og vi blir nødt 
til å levere til tross for at vi som leger 
ofte vet det er en ingrediens til noe vi 
ikke ønsker å servere.

I økende grad konkurrerer private 
helseaktører med det offentlige 
om ressurser i form av personell og 
midler, og personell flykter fra både 
1. og 2. linjetjenesten på grunn av 
overarbeid. En videre utvikling mot 
et mer og mer privatisert helsevesen er 
med på å dekonstruere det som i dag 
er rangert som det mest velfungerende 
helsevesenet i verden. 3

Helseshopping
Åsmund Heggheim
Allmennlegeforeningen 
(APFL)
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Innsatsstyrt	finansiering	
(ISF) i avtalepraksis

Historikk
Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en 
stykkprisbasert finansieringsordning 
for spesialisthelsetjenester i sykehus. 
Ved innføringen av ISF ble refusjonen 
beregnet som en fast takst basert på 
hvilken diagnoserelatert gruppe (DRG) 
pasienten tilhører. 

Det er 12 år siden, altså i Statsbudsjettet 
2009-2010 vi finner "Departementet vil 
sende et forslag på høring som innebærer 
at finansieringsansvaret for avtale-
spesialistene overføres til regionale 
helseforetak."

Påfølgende år var dette ikke nevnt 
i Statsbudsjettet, og så i 2011-2012 
kom Samhandlingsreformen... 
Helsedirektoratet hadde kontakt 
med Legeforeningen høsten 2011 og 
utsatte et planlagt møte og årene gikk, 
ingenting skjedde.

10 år senere i stortingsproposisjon 1 
(2019-2020) står det: "Regjeringen vil 
legge til rette for at lege- og psykologspe-
sialister som har driftsavtale med regi-
onalt helseforetak (avtalespesialistene) 
skal være en fullverdig og integrert del 
av spesialisthelsetjenesten. […] Det tas 
sikte på å inkludere avtalespesialistene 
i ISF. Dette vil innebære en avvikling av 
dagens trygdetakstfinansiering av disse 
behandlerne. En slik endring vil legge 
til rette for at avtalespesialistene kan 
tas bedre hensyn til ved planlegging av 
tilbudet til pasientene."

Helse og Omsorgsdepartementet 
(HOD) oppdrag til Helsedirektoratet 
var å utrede hvordan aktivitetsbasert 
finansiering av avtalespesialister kan 
inkluderes i ISF-ordningen. Ifølge Pål 
Alm-Kruse i Legeforeningen skulle 
arbeidet skje i samarbeid med de regi-
onale helseforetakene, Legeforeningen 
og Psykologforeningen. Direktoratet 
skal foreslå en konkret modell som tar 
utgangspunkt i dagens ISF-ordning 
og derved betyr avvikling av dagens 
trygdefinansiering av avtalepraksis.  
Leveransen fra Helsedirektoratet 
skulle også spesifisere hvilke eventuelle 
endringer som måtte foretas i regelverk 
med videre. Direktoratet skulle ta sikte 
på å oversende sitt forslag til departe-
mentet innen utgangen av 2020.

Hvorfor ønsker staten endring
Over de siste 8 årene med Høie ser vi 
at staten ønsker en bedre styring med 
aktiviteten til avtalespesialistene. De 
somatiske avtalespesialistene står 

for omlag 25 % av alle polikliniske 
spesialistkonsultasjoner. Det er fra 
statens side et uttalt ønske om at denne 
aktiviteten skal være "bedre integrert" 
i spesialisthelsetjenesten. Det betyr 
sannsynligvis at de bedre kan styre 
pasientflow i avtalepraksis. Slik sett 
vil de kunne utgjøre en ressurs som 
vil hjelpe oss til å jobbe mer effektivt. 
Derved kan de sørge for fleksibel opp-
gaveoverføring - et begrep fastlegene 
har kjent på siste årene, og da blir alt så 
meget bedre. Utover dette kan de utøve 
bedre kostnadskontroll og det kan bli 
utfordrende hvis Helse Vest selv skal 
betale utgiftene til avtalespesialistene 
(og ikke staten/Helfo som i dag). Da 
kan det oppstå lokale forskjeller som 
gjør helsetilbudet ulikt. "Gulroten" for 
omlegging til ISF for Legeforeningen 
skal kunne være at vi får økt antall 
hjemler, men det er noe vi har blitt 
lovet før, først samarbeidsavtaler med 
helseforetakene, men det skjedde ikke 
mer etter dette, så rettighetsvurdering, 
men hva det blir til vet vi ikke.

Utfordringer ved å flytte ansvar til 
finansiering av våre avtalespesialister 
til Helse Vest kan medføre at staten 
blir mindre interessert. Vi mener at vi 
per i dag som faglig og organisatorisk 
selvstendige representerer et alternativ 
og korrektiv til sykehusene. Videre er 
avtalepraktikernes fortrinn tilgjenge-
lighet og kontinuitet for pasienter og 
henvisende leger, dette er viktig og 
riktig i et samhandlingsperspektiv. For 
å drifte avtalepraksis er vi naturligvis 
avhengige av rammebetingelsene og 
forutsigbarhet for hvordan aktiviteten 
blir finansiert. Om helseforetaket, og 
ikke staten som i dag, skulle overta 
finansieringen av avtalepraksis kan 
man også se for seg at disse kan bli en 

Finn Finsnes 
dr. med Tillitsvalgt  
for PSL Rogaland

Helsedirekto-
ratet anbefaler 
at avtalespesi-

alistene får takster, mens 
RHFene får ISF-finansiering. 
Ettersom det er Helfo som 
håndterer refusjonskrav fra 
behandlere og helseinsti-
tusjoner til staten må dette 
"oversettes" til NPR-data og 
DRG. 
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Husk også våre nettsider: 
www.legeforeningen.no/rogaland

Endelig er vi på sosiale medier! 

Rogaland legeforening er endelig 
på Instagram og Facebook. Våre 
medlemmer har etterspurt mer 
synlighet fra Rogaland legefore-
ning og dette er ment som et tiltak 
for å oppnå dette. 

Vi ønsker med dette å ha flere arenaer 
for å nå ut til våre medlemmer med 
informasjon. Vi tenker å dele artikler 
hvor medlemmer har ytret seg i media, 
dele informasjon om kurs og andre 

Therese Egenæs,
nestleder

salderingspost for svak sykehusøko-
nomi. Naturligvis rapporterer vi alle 
diagnostiske prosedyrer via NPR, men 
dette rapporteringssystemet og prose-
dyrekodeverk er primært utviklet for 
sykehus og ikke tilpasset avtalepraksis.

Rapporten fra Helsedirektoratet
Rapporten fra Helsedirektoratet 
konkluderer med at aktivitetsbasert 
finansiering av avtalespesialistene 
kan inkluderes i ISF og at dette vil 
kunne bidra til bedre integrering 
av oss i spesialisthelsetjenesten. 
Helsedirektoratet anbefaler at avtale-
spesialistene får takster, mens RHFene 
får ISF-finansiering. 

Ettersom det er Helfo som håndterer 
refusjonskrav fra behandlere og 
helseinstitusjoner til staten må dette 
"oversettes" til NPR-data og DRG. 
Takstene skal da framforhandles 
mellom de forskjellige regionale 
helseforetakene og Legeforeningen 
slik at det kan være slik at en type 
prosedyre/undersøkelse honoreres 
ulikt om det gjøres i Tromsø, Oslo 
eller Stavanger.
Rapporten fra Helsedirektoratet er 
ikke en beslutning, profesjonsfore-
ningene inkludert PSL Rogaland 
ønsker fortsatt folketrygdfinansi-
ering via Normaltariffen. 

Det er 12 år 
siden, altså i 
Statsbudsjettet 

2009-2010 vi finner "Depar-
tementet vil sende et forslag 
på høring som innebærer 
at finansieringsansvaret for 
avtalespesialistene overfø-
res til regionale helsefore-
tak."

arrangementer i regi av RLF, og annet 
som vi tenker våre medlemmer har 
glede av. Vi kommer også til å dele 
lenker til digitale versjoner av artikler 
fra Syd-Vesten .

Dette er også kanaler som våre medlem-
mer kan bruke for å komme i kontakt 
med oss i Rogaland legeforening med 
spørsmål, komme med tilbakemeldin-
ger om ønsker til forbedring eller andre 
innspill en måtte ha.
 

Begge kontoene heter 
@rogalandlegeforening. 
Følg oss da vel!
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5 gynekologer på gangen

Ingvill Lyslo , overlege, gynekologisk 
divisjon v/KK, SUS.

Harmohan Kaur, overlege, obstetrisk 
divisjon v/ KK,  SUS.

Magnus Hagland, LIS v/ KK, SUS.

1. 46år. Gausel. 3 barn & null dyr 
(men en mengde lekedyr)
2. Jeg liker at det et variert 
arbeid og at det er praktisk 
i form av operasjoner, 
ultralyd, fødselshjelp etc. 
Jeg liker at vi treffer damer 
i alle aldre. Men vi kunne 
gjerne hatt flere mannlige 
kollegaer.
3. Jeg elsker å bade, helst i saltvann. 
Etter badet sitter jeg i sjøkanten med kaffikoppen, 
hører på bølgene og ser på fugler og småkryp som 
holder på med sine prosjekter. 
4. Leser Ensomheten i Lydia Ernemans liv. Nydelig 
stille bok, vakkert språk, leses sakte.
5: sjokolade. Namnamnam.

Kristina Morset, LIS v/ KK, SUS.

1. 35 år. Hundvåg. 2 barn. 
Vi får en kattunge om 3 dager.
2. Jeg liker alt det praktiske 
man får gjøre. Og det å få være 
med å se at barn blir født. 
3. Surfer
4: Jeg strikker. Jeg har nylig  
flyttet og har ikke TV eller internett. 
5: Sure pærer

Marianne Ydstebø,  LIS v/KK, SUS.

1. Alder 29, bor i Bjergsted med 
samboeren Erik og katten min 
Nala. 
2. Det kjekkeste med jobben 
min er å være tilstede og 
hjelpe til i et av de største 
øyeblikkene i folks liv
3. Hot yoga eller å se en serie med 
et glass vin
4. Kastanjemannen på Netflix, 
veldig spennende 
5. Elsker krokodillene og de blå/rosa flaskene

1, 43 år, Lura, 2barn, ingen dyr
2. Elsker fødsler og fødselsfy-
siologi. Det å få følge kvinner 
og veilede dem gjennom 
fødsler.  De gode kollegaene 
mine. Fostermedisin er også 
spennende. 
3. Hører på musikk. Spiller 
squash når jeg har tid. Følger 
jentene på håndball. 
4. Krimserier er favoritten ved tid. Fordyper meg i 
fostermedisin.
5. Kake fremfor smågodt, takk. 

1. 31, Stavanger (Tasta), to 
snart tre barn, ingen dyr. 
2. alt er jo egentlig utrolig 
kjekt med gyn/obs! Kanskje 
de gangene man kan 
berolige bekymrede gravide 
om at alt ser fint ut. 
3. jeg har små barn og 
gravid kone, så fritiden er 
så hektisk at jeg ikke kan 
unngå å koble av fra jobben
4. hører på podcaster: Discovery fra BBC og urix er 
faste ukentlige høydepunkt. Leser ellers mye historie 
(sakprosa). 
5. fersken

1. Alder? bosted? barn? dyr? 
2. Hva er det kjekkeste med jobben din?
3. Hva gjør du på fritiden for å koble av?
4. Hva leser/lytter/ser du på for tiden?
5. Favoritt smågodt?

Therese Egenæs,
nestleder
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Cecilie Fredvik Torkildsen
Leger i Vitenskapelige stillinger
(LVS)

IMPRESS-Norway er akronymet for 
Improving Public Cancer Care by 
Implementing Precision Medicine in 
Norway. Denne omfattende nasjonale 
studien bidrar til målrettet kreftbe-
handling og samtidig innføring av pre-
sisjonsdiagnostikk. Presisjonsmedisin 
i Impress Norway innebærer bruk av 
behandling som er rettet mot spesifikke 
genmutasjoner i tumorvev (såkalte 
somatiske mutasjoner). Studien er 
bare aktuell for pasienter som har en 
langtkommet kreftsykdom der det 
ikke lenger foreligger et veletablert 
behandlingsalternativ. Den er godt 
forankret i det offentlige helsevesenet 
og er strategisk viktig for Norge. I tillegg 
til å kunne tilby flere pasienter målrettet 
behandling er det sekundære målet et 
betydelig nasjonalt onkologisk løft. Det 
er tildelt  65 millioner kroner til formålet. 
For at det skal være gjennomførbart 
kreves en nasjonal infrastruktur der 
fagmiljøene samarbeider på tvers av 
sykehus og spesialitet. Det er derfor 
etablert nasjonale digitale multidisipli-
nære møter der representanter fra ulike 
relevante kliniske faggrupper anbefaler 
behandling og oppfølging av hver enkelt 
pasient basert på genuttrykket i den 
enkeltes tumorbiopsi. 

Persontilpasset medisin er ikke noe 
nytt. Vi har alltid tilbudt pasienter 
behandling på bakgrunn av deres 
ønsker, deres allmenntilstand og 
tatt hensyn til andre underliggende 
sykdommer. Med presisjonsmedisin 
tas den persontilpassede medisinske 
behandlingen et steg videre, fra person 
til genom. Presisjonsmedisinen er bare 
delvis etablert fra før, og da med et svært 
begrenset antall mutasjoner og profiler. I 
denne studien vil all utredning og selek-
sjon av pasienter og legemidler foregå 
ut fra mutasjonsprofil, eller molekylær 

profil i svulsten. Genpanelet som brukes 
(TSO500) omfatter kjente og relevante 
mutasjoner fra flere solide svulster 
i tillegg til mikrosatelitt stabilitet/
instabilitet (MSI) og mutasjonsbyrde 
(TMB) som er markører som kan indi-
kere effekt av immunterapi. Allerede 
godkjente legemidler brukes på denne 
måten på tvers av tradisjonelle kreftdi-
agnoser og indikasjoner. I tillegg tas det 
blodprøver for analyse av mutasjoner i 
sirkulerende DNA i blod. Denne typen 
presisjonsmedisin krever både avansert 
medisinsk-teknisk utstyr, opplæring i å 
tolke resultater og kontinuerlig faglig 
oppdatering innen pågående studier og 
nye legemidler. 

Roche var første legemiddelfirma som 
signerte en avtale om utprøving av 
legemidler i studien. Senere har også 
Novartis og Lilly inngått en avtale med 
IMPRESS-Norway. Første sykehus som 
var klare til å inkludere pasienter var 
Helse Førde, som startet opp i april 2021. 
Til nå har over halvparten av sykehusene 
som skal delta i studien åpnet for inklu-
sjon og alle helseregioner har klart å 
inkludere pasienter til studien. 
Ved Stavanger Universitetssykehus 

IMPRESS-Norway

åpnet man for inklusjon av pasienter til 
IMPRESS i mai 2021. Hovedutprøver ved 
SUS er Bjørnar Gilje og ved Haugesund 
sjukehus Sverre Fluge. I Stavanger fikk 
første pasient behandling fra september 
2021. Haugesund sjukehus åpnet for 
inklusjon i begynnelsen av november 
2021 og har allerede inkludert pasienter 
til prescreening. 

Kapasiteten for screening i Impress er 
nå økt til 16 pasienter per uke for hele 
landet.  Etter hvert som de enkelte 
sykehus får bygd ut infrastruktur til å 
kjøre genanalyser vil denne kapasiteten 
øke. Helse Bergen skal etter planen starte 
med med TSO500 gensekvensering i 
begynnelsen av 2022. Fra oppstart og til 
midten av november har 156 pasienter er 
blitt inkludert til molekylær utredning, 
110 av disse er evaluert i nasjonalt 
molekylært MDT møte og 26 henvist til 
en IMPRESS kohort.  
For mer informasjon: IMPRESS-Norway 
– Presisjonsmedisin studie i Norge 
(impressnorway.com) 

Persontilpasset 
medisin er ikke 
noe nytt. Vi 

har alltid tilbudt pasienter 
behandling på bakgrunn av 
deres ønsker, deres all-
menntilstand og tatt hensyn 
til andre underliggende 
sykdommer. 
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De nordiske kongressene i allmennme-
disin blir arrangert annethvert år av de 
fem nordiske allmennlegeforeningene. 
Sist kongressen ble arrangert i Norge 
var i 2011 i Tromsø. I 2013, under kon-
gressen i Tampere, Finland lanserte 
Svein Kjosavik og Olav Thorsen idéen å 
arrangere kongressen i 2021 i Stavanger, 
og denne ble presentert for Norsk 
forening for allmennmedisin (NFA) 
i 2016 og senere godkjent i styret for 
NFA. Arbeidet med å velge tidspunkt og 
kongresslokaler startet umiddelbart, i 
samarbeid med Region Stavanger. I 2017 
ble Gyro valgt som PCO (professional 
congress organisation) og Stavanger 
konserthus utpekt som sted for mot-
takelse og avslutningsarrangement. 
Kongressen skal foregå i Stavanger 
Forum og Expo.
  
Denne kongressen skal vise litt av 
fremtiden og mulighetene for medis-
infaget og allmennlegene, teknologisk 
og innholdsmessig. Stavanger-regionen 
har fått et Helsevitenskapelig fakultet 
ved UiS som legger planer for et nytt 
medisinstudium i Stavanger. Et nytt 
sykehus på Ullandhaug skal åpne i 2023. 
Campus Ullandhaug har medisinske 
teknologi-bedrifter i toppklasse, og 
samarbeider med SUS og Lærdal 
Medical om simuleringstrening og 
nyvinninger innen kommunikasjon og 
utstyr. Tittelen på kongressen er On the 
edge, som assosierer både fremtiden og 
kanten av stupet. Rammen rundt kon-
gressen vil være fremtidsperspektivet 
som allmennlege, bruken av moderne 
teknologi og kommunikasjonsverktøy – 
fordeler og farer. Mye av dette vil kunne 
presenteres av lokale utstillere.

Hovedkomitéen består av følgende 

Velkommen til Nordisk  
kongress i allmennmedisin 
i Stavanger 21. – 23. juni 2022

www.ncgp2022.com

22nd NORDIC CONGRESS OF GENERAL PRACTICE
STAVANGER, NORWAY • JUNE 21-23 2022

ON THE EDGE
General practice for future generations

2022

Foto: Stavanger konserthus

medlemmer: Olav Thorsen (leder), 
Svein Kjosavik, Geir Sverre Braut, 
Line C Christiansen, Anne Mathilde 
Hanstad, Stefán Hjørleifsson, Runar 
Johannessen, Svein Steinert, Hans 
Petter Torvik, Svein Skeie (SUS), Bjørg 

F Oftedal (UiS) og Ingvild Vatten Alsnes. 
I vitenskapelig komité sitter dessuten 
Gunnar Tschudi Bondevik (leder), 
Mette Brekke, Peder A. Halvorsen, 
Anette Fosse, Øystein Hetlevik, Bente 
Prytz Mjølstad, Ingvild Vatten Alsnes 
og Sabine Ruths. 

Åpningen vil foregå i Stavanger konsert-
hus tirsdag den 21. juni og kongressen 
fortsetter onsdag og torsdag i Stavanger 
Forum. Det vil bli utstillinger av 
moderne teknologiske/elektroniske 
programmer og utstyr som kan være 
aktuelle for allmennleger, med fokus 
på vyer og scenarier for oss som jobber 
med pasienter. For at flest mulig norske, 
og spesielt unge leger skal ønske å delta 
vil det bli arrangert emnekurs med 
tellende kurstimer under kongressen. 

Det vil bli lagt stor vekt på at det 
kulturelle og sosiale programmet blir 
spennende, og at kongressen i 2022 blir 
«The best Nordic Congress – ever»! 

Olav Thorsen og Svein R. Kjosavik
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Intervju med vårt nyeste medlem i kurskomitéen: 

Marie Solli Slaattebræk 
Marie Solli Slaattebræk kommer 
fra Stavanger, er ansatt som ALIS 
i Time kommune, og jobber på 
Sandtangen legesenter på Bryne 
samt ved helsestasjoner i kom-
munen. Hun er gift med Arne Tho-
mas og har tre barn. Marie startet 
i kurskomitéen 6. september 2021, 
bare få dager etter at minstejenta 
ble født. «Den skal jo tidlig krø-
kes..» og den nye verdensborge-
ren var ganske stilltiende med 
på møtet som fant sted i loftstua 
hjemme hos Anders. 

Hvorfor begynte du i 
kurskomitéen, Marie? 
Jeg ble spurt av Kari Ersland i veiled-
ningsgruppen min, og fikk inntrykk 
av at det er spennende arbeid i godt 
lag. Sammen med Morten Munkvik 
viser Kari hvor givende det kan være 
å engasjere seg i litt mer enn the bare 
minimum for å ha det fint som fastlege. 

Hva er et godt kurs? 
Et godt kurs gir grunnlag for å lære, 
spørre, motivere til fordypning... eller 
ihvertfall et par aha-opplevelser. 

Hva er det beste kurset  
du har vært på? 
Jeg tenker umiddelbart på et kurs som 
jeg var på for flere år siden da jeg jobbet 
ved Ryfylke DPS. Kurset omhandlet 
voldsrisikovurdering, og var veldig 
interessant da vi fikk se teorien 
benyttet i praksis via videoklipp fra 
pasientkonsultasjoner. 

Hvorfor valgte du å bli lege? 
Jeg ønsket å ha et faglig utfordrende 
yrke med sikker jobb, og mulighet 
for å jobbe hvor som helst i verden.  
Utreisetrangen har dempet seg litt 

med årene.

Hva er det beste med å være lege? 
Det beste med å være lege er pasient-
møtene og muligheten til å kunne være 
tett på i alt fra den hverdagslige praten 
til dagene som aldri blir glemt. 

Du er jo allmennlege; er det 
et medisinsk felt som du 
interesserer deg ekstra for? 
Innenfor allmennmedisin synes jeg 
spesielt kvinnehelse er interessant, 
men ellers er det jo variasjonen i 
pasientgruppen man møter som fast-
lege som er noe av det som oppleves 
givende. 

Har du noen hobby (utenom 
kurskomitéen)? 
Jeg er interessert i språk, musikk, litte-
ratur og reise, og jobber som frivillig i 
utvekslingsorganisasjonen YFU. For 
tiden har jeg permisjon fra koret St. 
Svithun Choralis. Ymse former for 
utøvende kunst er gøy, og en kollegas 
kommentar om at “ Marie, du E jo 
kulturpakken til Rogaland” er et 
kompliment som varmer. 

Favorittmat?
Alt som mor og maen lager, i til-
legg til det meste jeg får servert i 
Gourmetklubben hvor matgeeks-ven-
nene mine slår seg løs med ujevne 
mellomrom. Ellers er Re-naa retten 
med stekt akkar og fermentert hvitløk 
til å få gledestårer av. 

Favoritt feriested? 
Familiehytten i Ryfylke, samt Riga, 
Budapest og New York.  En skoletur 
til Eritrea satte dype spor, men jeg er 
usikker på om det teller som ferie.

Hvilken bok vil du anbefale 
andre å lese? 
This is going to hurt av Adam Kay. 

Favoritt sport? 
Jeg har trent styrke to ganger ukent-
lig de siste årene, og synes det gir 
utrolig gevinst i form av avkobling 
og overskudd. En shout-out til 
Vibeke og Moritz hos PT Service ved 
Lagårdsveien er på sin plass. 

Er det noe annet du har lyst å 
formidle leserne? 
De siste spørsmålene minner meg om 
vennesidene vi fylte ut i dagbøkene på 
barneskolen. Spørsmålet om musikk 
var det viktigste, og jeg vil benytte sjan-
sen til å tipse leserne om lokale Mari 
Hauge sine låter i visepop-sjangeren. 

Og med det runder Syd-Vestens utsendte 
av intervjuet for denne gang.
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Fostermedisin

Kjære kollegaer!

Som de sikkert alle hugsar, bestemte Stortinget 26. mai 2020 
at alle gravide skulle ha tilbod om tidleg ultralydundersøking 
i veke 11-14 som del av den allmenne svangerskapsomsorga, 
og at kvinner som var 35 år eller eldre ved termin skulle ha 
tilbod om NIPT. NIPT beskriv ei blodprøve frå mor som kan 
seie noko om risiko for trisomi 21 Downs syndrom, trisomi 18 
Edwards syndrom og trisomi 13 Patau syndrom. NIPT har høg 
sensitivitet og spesifisitet, men når ein tilbyr undersøkinga til 
ei stor gruppe med låg risiko, vil ein nødvendigvis få problem 
med falsk positive prøver. Ein anbefaler derfor at positive prøver 
vert bekrefta med amniocentese. Denne blodprøva skal også bli 
tilbydd i svangerskap der ein av foreldra er berarar av alvorleg 
genetisk sjukdom, og dersom ein finn noko på ultralyd som 
gjev mistanke om kromosomfeil.

Vedtaket i mai 2020 vart gjort av opposisjonen i Stortinget, noko 
som førte til at mykje av det utgreiingsarbeidet som normalt 
vert gjort i forkant av slike vedtak, no måtte gjerast i ettertid. 
Dette har naturleg nok ført til at innføringa av tilbodet har gått 
seinare enn mange skulle ynskje, men frå september 2021 har 
SUS hatt tilbod om tidleg ultralydundersøking og NIPT til alle 
kvinner over 35. Helse Vest har hatt eit godt utgangspunkt for 
denne endringa, med to fostermedisinske sentra i regionen og 
driftige vestlendingar ved roret. Helse Sør-Aust ligg noko lengre 
bak i innføringa av dette tilbodet, vi forventar at ein del gravide 
frå Agder vil søke seg til SUS for fosterdiagnostikk i tida fram til 
Helse Sør-Aust har bygd ut sitt tilbod. Retten til fritt sjukehusval 
gjeld for tidleg ultralyd, men om vi får eit kapasitetsproblem vil 
vi sjølvsagt prioritere kvinner som høyrer til vårt eige område.

Vi planlegg å starte med tidleg ultralyd til alle gravide og NIPT 
på indikasjon tidleg i 2022. Vi veit ikkje enno kva som blir 
nøyaktig oppstartsdato, vi håpar å kome tilbake med denne 
informasjonen i løpet av relativt kort tid.

Alle lokalsjukehus i Helse Vest kjem etter kvart til å tilby desse 
undersøkingane. I oppstartsfasen har ein bestemt at dei to 
regionale fostermedisinske sentra i Stavanger og Bergen skal 
avlaste lokalsjukehusa, fram til desse har sine eigne tilbod på 
plass. SUS skal avlaste Haugesund sjukehus, enn så lenge betyr 
dette at alle gravide som er 35 år eller eldre og har Haugesund 
som sitt lokalsjukehus, kan henvisast SUS for tidleg ultralyd og 
NIPT. Haugesund sjukehus siktar mot å ha på plass eit tilbod 

tidleg i 2022 til kvinner som er 35 år eller eldre ved termin. 
Dermed vil det i ein periode vere slik at kvinner over 35 vert 
undersøkt i Haugesund, medan kvinner under 35 kjem til SUS, 
fram til Haugesund har bygd ut tilbodet sitt og kan tilby desse 
undersøkingane til alle gravide. Vi har full forståing for at dette 
kan verke komplisert, særleg for kollegaene i allmennpraksis i 
nordfylket, ein har valt denne løysinga for å få innført tilbodet 
utan ytterlegare forsinking.

Tilbodet om tidleg ultralyd og NIPT vil nødvendigvis skape 
eit informasjonsbehov hos mange gravide, vi tenker at det 
er bra om denne informasjonen kan porsjonerast ut, slik at 
kvinnene er best muleg informerte når dei møter til ultraly-
dundersøking. Det er eit mål at henvisande lege informerer 
om innhaldet i undersøkinga, kva ein kan og ikkje kan finne, 
og ikkje minst ventetida. Per i dag sender vi NIPT-prøvene til 
Rikshospitalet, og ein må rekne med å måtte vente to veker på 
svaret. Helsedirektoratet har laga eit skriv til bruk for fastlegar 
som skal informere gravide om denne undersøkinga, dette 
skrivet er tenkt brukt som eit oppslagsverk.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/
fosterdiagnostikk/informasjon-om-fosterdiagnostikk 
-til-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen- 
i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenesten/
tidlig-ultralyd-svangerskapsuke-uke-11-0--13-6-/
utdypende-informasjon-til-helsepersonell

Dokumentet er svært langt, og det har kome ynskje frå ein 
del fastlegar om å kondensere dette ned til eit dokument på 
1-2 sider. Det er også planer om å utvikle ytterlegare under-
visingsmateriell retta mot primærhelsetenesta, til dømes i 
form av eit halvdags nettkurs som kan vere godkjent som 
etterutdanning for fastlegar. Oslo Universitetssjukehus har 
laga ein god informasjonsvideo retta mot gravide, den er tolv 
minutt lang, og det er ein stor fordel om den gravide har sett 
denne før ho møter til ultralyd og evt NIPT.

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/
fosterdiagnostikk?sted=rikshospitalet

For å oppsummere:
• Gravide over 35 år kan henvisast til SUS for tidleg ultralyd 
og NIPT.
• SUS kjem til å tilby tidleg ultralyd til alle og NIPT på 
indikasjon frå tidleg 2022.
• Kvinner som soknar til Haugesund sjukehus kan foreløpig 
henvisast SUS.
• Vi ber om at henvisande lege informerer om innhaldet i 
undersøkinga.

Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege KK, Sus
Vitenskapelig sekretær 
Norsk Gyneologisk  Forening
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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 kommunehelse-
tjenesten	og	i	grenseflaten	mellom	primær-
helsetjenesten 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 betyd-
ningsfull 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, eksem-
pelvis oppstartstøtte, "såkornmidler", frikjøp 
av veiledere og driftsmidler. 

Kriterier for tildelinger fra Primærmedisinsk 
forskningsfond : 

A:

B:

C:

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

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

en sum inntil 1/5 månedsverk etter satsene til 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) til mindre 
prosjekter og tiltak.

Søknader og spørsmål sendes:

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

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 
2022
Tid: 25. januar, 26. april, 6. september og 22. november 2022 
kl. 12-18-
Sted: Arkeologisk museum, Stavanger
Påmelding innen 5.1.22 i skjema på: www.legeforeningen.
no/rogaland
Pris: kr. 3400,- inkl. lett lunsj

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. 
Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at 

leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen 
som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap.  
Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske 
emner.	 Sykehuskolleger	 som	 finner	 emnene	 relevante.	
Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært 
med sykehjemslegen.

Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin 
med 24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet 
alders- og sykehjemsmedisin. 

Kurskomitéen for emnekurs i sykehjemsmedisin: Stefan 
Sudkamp, Ruth Midtgarden, Aart Huurnink, Khadija Khalifa.

DAGKURS UKE 6-2022

EMNEKURS I PEDIATRI
Tid: 7.-8.2.2022 kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig 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: snarlig 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/EMNEKURS I 
ENDOKRINOLOGI
Tid: 7.-10.2.2022 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 6900,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i tarmsykdommer til videre- og etterutdanningen 
(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)
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KURSKOMITÉEN FOR FONNAREGIONEN, 
ROGALAND LEGEFORENING:

EMNEKURS I KIRURGI 28.-29.4.2022
Tid: 28.-29.4.2022 ca. kl. 8.00-15.30
Sted: Scandic Maritim Hotel, Haugesund
Påmelding: innen 12.2.22 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3900,- i kursavgift + kostpenger

Søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs 
i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten 
til tilleggstakst) i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I ØNH 3.-4.11.2022
Tid: 3.-4.11.2022 ca. kl. 8.00-15.00/15.25
Sted: Scandic Maritim Hotel, Haugesund
Påmelding: innen 1.9.22 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: ca. kr. 4000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emne-
kurs i øre, nese, hals-sykdommer til videre- og etterutdanningen 
(forlengelse av retten til tilleggstakst) i Allmennspesialiteten.

DET PLANLEGGES KVELDSKURS/EMNEKURS  
I PSYKIATRI OG DAGKURS I PALLIASJON UKE 39-2022
Mer informasjon kommer når det er klart.

PREIKESTOLKURS; EGENOMSORG OG 
STRESSMESTRING
Tid: 9.-10.9.2022
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland
Påmelding: innen 15.5.22 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: ca. kr. 4000,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: ca. 30

Godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i 
psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten 
til tilleggstakst) i Allmennspesialiteten.

Se også våre nettsider: 
www.legeforeningen.no/rogaland

Ang. Kursavgifter
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de 
fleste	av	våre	kurs.

Retningslinjer ved kurspåmelding og avmelding
Hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs: 
• Påmelding effektueres ved betaling  

av kursavgiften.

• Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding 
påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.

• Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart 
vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved 
avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli 
tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved: 
Grunnkurs: Etter 3 uker før kursstart blir ingenting 
refundert.
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Peter Christersson
Leder i Rogaland 
legeforening

Trygdemedisinkurs 
– kjekkere enn det høres ut som 

Gjennom de siste flere årene har jeg 
deltatt i regelmessige møter med 
NAV Rogaland og deres rådgivende 
overlege. Ivrige leser av Syd-Vesten har 
fått med seg flere rapporter fra disse 
møtene. Et stadig fokus har vært på 
bedre samhandling og kommunika-
sjon, og et klart ønske fra NAV har vært 
å få en arena hvor en kan møte legene. 
Vi kommer etter hvert fram til at et kurs 
i trygdemedisin, kunne være veien 
å gå. Som medlem i kurskomiteen i 
Rogaland Legeforening, tenkte jeg 
at det er bedre å be om tilgivelse enn 
tillatelse. Jeg forespeilte derfor for NAV 
at kurset kunne arrangeres i samarbeid 
med Rogaland Legeforening, før jeg 
deretter presenterte dette for kursko-
miteen. Ettersom løfter allerede var 
gitt, ble det slik. 
Gjennom idemyldring, e-postkorre-
spondanse og noen korte møter, kom 
vi fram til at et dagskurs, med noen 
foredrag – men mye gruppebasert 

kasuistikk-arbeid, vil være mest hen-
siktsmessig. Vi fikk etablert kontakt 
med Stein Nilsen i Bergen, som har 
skrevet PhD-oppgave om portvokter-
rollen, og har holdt flere foredrag om 
hvordan en kan skrive til NAV.
Program var satt, kurset ble godkjent, 
og det var stor interesse fra for å delta. 
Men igjen, covid satte en stopp for 
avvikling av kurset.

Etter flere utsettelser, var endelig dagen 
der, fredagen i den tradisjonelle kur-
suka til Rogaland Legeforening, ble det 
første joint-effort-kurset mellom NAV 
Rogaland og Rogaland Legeforening 
avholdt på f lotte Victoria Hotell i 
Stavanger sentrum.

Dessverre hadde en del deltakere falt 
fra i forhold til det opprinnelige kurset, 
men det var likevel en flott bukett av 
rogalandske leger som benket seg i 
Victoria-salen. Kurset ble innledet 
med et foredrag av Stein Nilsen om 
det å skrive legeerklæringer til NAV 
– med undertegnede som fastlege-
moderator – etter den patenterte (?) 

«Finnmarksmodellen» til Peter Prydz.
Det var stort engasjement rundt kasu-
istikkene, men noe mindre entusiasme 
rundt bespisningen. Særlig de med 
forkjærlighet for det non-animalske 
kjøkken, var noe slukkøret. 
Summa sumarum må en likevel si at 
kurset var en suksess, og det er mye 
som tyder på at samarbeid mellom 
leger og NAV har kommet for å bli.

Elin Kvadsheim Neset rådg. lege, Anett Braut NAV Arb.livssenter Rogaland, Kirsten Olsen NAV Rogaland, Karin Kolskog rådg.ol.

Stein Nilsen, fotograf Anne Sidsel 
Herdlevær UIB
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2021–2023

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

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

Vara: Yngve 
Johnsen

Allmennlege- 
foreningen
(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

Vara:  
Erik Andreas 
Torkildsen

Norsk overlege- 
forening (Of)

Voksenpsyk. avd. Sus M 414 95 453 john.mullen@sus.no

Finn Finsnes

Vara: Tore Bru

Praktiserende 
Spesialisters 
Landsforening (PSL)

Spes. i indremed./
Avtalespes. Stavanger

M 90 11 20 73 finn@finsnes.no

Mathias Nikolai 
Petersen Hella

Vara:  
Therese Egenes

Yngre legers forening 
(Ylf)

LIS Geriatri, SUS mathias.nikolai.petersen.hella 
@sus.no

Cecilie Fredvik 
Torkildsen

Leger i Vitenskapelige 
stillinger (LVS)

Overl. Kvinnekl. Sus/
Stipendiat UiB

M 97 51 99 09 cecilie.torkildsen@gmail.com
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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.

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 likev-
el 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 kat-
egorien 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 bekymring-
smeldinger 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

Stavanger
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen  
i Rogaland legeforening: 

Terje Vevatne
Privat mobil: 905 65 445, 
E-post: terje.vevatne@lyse.net 

Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus
Mobil: 990 39 861 E-post: elin.haarr@lyse.net

Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger 
Tlf. 51 54 52 50, Mobil: 414 89 063
E-post: hkylling@online.no

Sven Håland, Pat.avd. Sus 
Tlf. 51 51 44 22 Privat mobil: 905 05 408, 
E-post: Sven.haland@gmail.com
 
Ryfylke
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor 
Mobil: 46 46 47 00 E-post: bjarte.sorensen@gmail.com

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

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

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
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