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Via en ny database kan leger
finne ut hvordan utdannings-
potensialet er ved en bestemt
sykehusavdeling for den 
spesialiteten man ønsker seg.

Databasen som finnes under
knappen NR-basen på www.nr.
dep.no,  gir en god oversikt over
godkjent legebemanning som
er regulert av det nye systemet
for legefordeling. Oversikten
gjelder både institusjoner og
spesialister med driftsavtale.
I databasen kan man søke et-
ter helseregion, fylke, insti-
tusjon eller spesialitet.  

Databasen oppdateres
fortløpende. Data om le-
dige stillinger i barne-
og ungdomspsykia-
tri og psykiatri
og årsaken til
ledigheten vil

bli publisert i slutten av august basert
på en registrering per 1.8. 2001. De
øvrige spesialitetene registreres ved
hvert årsskifte.

– Via informasjon i databa-
sen kan man sammenlikne god-
kjent legebemanning ved sin
egen avdeling med andre sam-
menliknbare sykehus, sier un-
derdirektør Grethe Kolloen ved
Nasjonalt råd for spesialistut-
danning av leger og legeforde-
ling. 

Kolloen som har vært sentral
i arbeidet med databasen, på-
peker at databasen gir oversikt
over forholdet mellom antall
godkjente årsverk for overle-

ger og assistentleger. – Dette
gir en god pekepinn for

utdanningspotensialet
ved ulike sykehusav-

delinger, noe som
kan være nyttig

for unge leger

som skal stake ut utdanningskursen frem-
over, sier hun.   

Grethe Kolloen har lagt vekt på at data-
basen skal være enkel å bruke. Hun opplyser
at det senere kan bli aktuelt å legge inn spe-
sifikasjoner for stillingene, dersom brukerne
etterspør det.  Det er også mulig å legge ut
informasjon om NR.id.nummer (tidl. ULS.
id.nr) for den enkelte stilling. Kolloen ønsker
derfor at brukerne melder sine erfaringer og
spørsmål i forbindelse med bruk av databa-
sen til henne på e-post: grethe.kolloen@hel-
setilsynet.dep.no
– Nina Husom, Tidsskriftet
nina.husom@legeforeningen.no

Database gir pekepinn for spesialistutdanning

Nordisk nettverk for utdanning i 
medisinsk kommunikasjon ble dannet
for å dele erfaringer og stimulere til
forskning om undervisning i pasient-
lege-samtalen.

Nettverket er for universitetslærere som un-
derviser i klinisk kommunikasjon for medi-
sinstudenter. Det arrangerer én konferanse i
året.  

Flere medisinske fakulteter har på ulike
måter og i ulikt omfang undervisning i kom-
munikasjon mellom lege og pasient. Evalue-
ringen av studentenes ferdigheter, om den
blir gjort, varierer også fra sted til sted. Det
er derfor stort behov for å dele erfaringer om
kursinnhold, arbeidsmåte, samordning med
kliniske kurs, utdanning av lærere samt å sti-
mulere til forskning om undervisning i pasi-
ent-lege-samtalen.

Arbeidsformer
Nordisk nettverk for utdanning i medisinsk
kommunikasjon er en løs nettverksorganisa-
sjon med 51 medlemmer fra alle de nordiske
landene. Medlemmer er personer som deltar
i eller er intresserert i undervisning om kom-
munikasjonsferdigheter i utdanning av leger
både før og etter embedseksamen. 

Virksomheten ledes av et styre som opp-
nevnes på årsmøtet. Hvert nordisk land har
en til to representanter i styret. Nettverket har
opprettet et e-post- og adresseregister, slik at
medlemmene lett kan komme i kontakt med
hverandre. 

Årets konferanse og årsmøte 2001 avhol-
des i København 15.–16. november. Vert er
Knut Aspegren, Nordens første professor i
klinisk medisinsk pedagogikk. Temaet er
Medisinsk kommunikasjon – fra læreplan-
poesi til læringens realiteter.  

Aktuelle spørsmål er:
– Hva i undervisningen og læringen gir stu-
dentene økte kommunikasjonsferdigheter? 
– Hva er viktigt i planleggingen av et kurs?
– Hvordan kan utviklende feedback gis til
studentene?
– Simulerte pasienter: når og hvordan? 

Temaene diskuteres i workshops, i praktiske
øvelser og i seminarer, med god tid til delta-
kerenes medvirkning.  

Kontakt for program og påmelding innen
15. september via e-postadresse: tore.gude
@basalmed.uio.no eller Tone.Haug@psyk.
uib.no
– Tore Gude, Nordisk nettverk for utdanning
i medisinsk kommunikasjon
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