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Det skorter ikke på kreativitet og gode
ideer i planleggingen av medisinstu-
dentenes humanitæraksjon som skal
arrangeres i alle de fire universitets-
byene 3.–7. september.

Mens politikerne slåss om velgernes gunst
rett før stortingsvalget, skal også landets me-
disinstudenter innta gatene for å forsøke å få
oppmerksomhet rundt årets innsamlingspro-
sjekt i Niger. Aksjonen i år er et samarbeid
mellom medisinstudentenes humanitærak-
sjon – Helse Uten Grenser (HUG) og CARE
Norge om å bygge brønn for å sikre tilstrek-
kelig og hygienisk vanntilførsel til en klinikk
i landsbyen Dan Issa i Niger.

Ut av lesesalen
Medisinstudentene skal synes i gatene i  alle
universitetsbyene. Vi kommer til å stille opp
med stand-up-show, konserter og kafeer der
det vil bli servert både moccavann og møk-
kavann. Vi ønsker å bruke vår rolle som me-
disinstudenter til å gjøre noe morsomt ut av
det å samle inn penger til en så viktig sak.
Det vil bli sprøytedart og rullestoltaxi, kra-
niebasket og krykkestafett.    

Medisinstudentenes paradeorkester skal
spille, mens vi måler blodtrykket på slitne
politikere. Disse septemberdagene skal det

være merkbart at de hvitfrakkede studentene
har tatt turen ut av lesesalen for å samle inn
mest mulig penger til et meningsfylt prosjekt.

Bamsesykehus
HUG-aksjonens tradisjonsrike bamsesyke-
hus vil selvfølgelig finnes i alle de fire bye-
ne. Til disse kan barn komme med kosedy-
rene sine for å få skikkelig sykehusbehand-
ling, det være seg gipsing av bein, påsying
av et løsnet øre eller et opphold i en av ku-
vøsene. Dette er et arrangement vi tradisjo-
nelt har fått mye oppmerksomhet for, både i

pressen og blant pu-
blikum. Vi satser
også i  år på at syke-
husene blir godt be-
søkt, og at de bamser
som har behov for det
skal få en god og kva-
litetssikret behand-
ling.

Medlemmer av hu-
manitæraksjonens ho-
vedkomité var i vinter
på prosjektreise til Ni-
ger (1). Med på denne
turen var også foto-
grafen Morten Krog-
vold, for å ta bilder for
HUG og CARE. Bil-

der fra reisen har allerede vært vist i Rådhus-
galleriet i Oslo, og skal stilles ut i Bergen fra
30. august, i Stavanger fra 3. september , i
Trondheim fra 20. september og i Tromsø fra
2. oktober. Dette er en flott utstilling, som det
virkelig er verdt å få med seg.
– Ingrid R. Einarsveen, Helse Uten Grenser
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På nettstedet www.itouhelse.net fin-
nes informasjon om IT og organisa-
sjonsutvikling i helsevesenet. Man
kan informere andre om prosjekter
eller bruke nettstedet som prosjekt-
verktøy.

Åpen informasjon på nettstedet er til-
gjengelig for alle. Tilbudet om prosjekt-
verktøy er gratis, og ment for dem som job-
ber med IT eller organisasjonsutvikling i
helsevesenet. Brukere kan søke om pro-
sjektlederrettigheter som gir dem rett til å
opprette prosjekter, knytte deltakere til
disse prosjektene, opprette dokumentarki-
ver og publisere, endre og slette nyheter. 

Dokumentarkivene kan enten opprettes
som åpne arkiver som er tilgjengelige for
alle brukere av nettstedet, eller som lukkete
arkiver kun tilgjengelige for prosjektdelta-
kere. 

Det er allerede registrert en omfattende
bruk av nettstedet. Per 6.4. var det registrert
270 brukere fra 108 ulike organisasjoner.

Mange har valgt å benytte
nettstedet som prosjekt-
verktøy, og det var i april
registrert 47 hovedpro-
sjekter. Prosjektene om-
handler blant annet sam-
handling mellom første-
og annenlinjetjenesten, IT-
strategier for helse- og so-
sialsektoren, organisasjons-
utvikling og ledelse, elek-
troniske henvisningsord-
ninger og nettverksløs-
ninger for idéutveksling. 

Nettstedet www. itou
helse.net ble etablert høs-
ten 2000. Organisasjonene som står bak er:
Samarbeidsforum for elektronisk samhand-
ling i helsesektoren, Forum for organisa-
sjonsutvikling i sykehus, DigiMed Innova-
sjonssenter, RiT 2000, Helseregion Midt-
Norge, Kompetansesenter for IT i hel-
sevesenet AS (KITH) og Kommunenes Sen-
tralforbund.

Kontakter ved KITH: hans.j.varfjell@
kith.no telefon 73 59 77 78, eller arnstein.
leonardsen@kith.no, telefon 73 59 86 07
– Arnstein Leonardsen, Kompetansesenter
for IT i Helsevesenet AS 
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