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Syke og slitte bamser fikk kyndig repa-
rasjon og hjelp av medisinstudenter
med nål, tråd, bandasjer og bamse-
mums under HUG-aksjonen.

Medisinstudentene i Oslo åpnet bamsesyke-
hus på Stortorget i forbindelse med årets
Helse uten grenser-aksjon. Bamsesykehus-
direktør Mathilde Irgens og hennes stab tok
imot dukke- og bamsepasienter som ble fulgt
av barn fra flere av barnehagene i Oslo. Sam-
tidig var andre medisinstudenter ute i gatene
med bøsser for å samle inn penger. 

I universitetsbyene var det mange aktivi-
teter i aksjonsuken, bl.a. etnisk aften i Trond-
heim, revy i Bergen og standup-show i Oslo.
I Tromsø var det vannballongkasting, live ju-
kebox (det kvinnelige helsefagkoret sang av
full hals når mynter klirret i bøssen), nakke-
massasje og cabaryen Van(n)vittig (cabaret
og revy i ett). På landsbasis deltok over 2 000
medisinstudenter.

Det endelige beløpet er ikke klart ennå,
men hittil er det samlet inn over 1,6 millio-
ner kroner. Pengene skal gå til et brønnbo-
ringsprosjekt ved en klinikk i landsbyen Dan
Issa i Niger. Kontonummeret til HUG-ak-
sjonen er 8200 02 44 011.
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen

Vellykket med bamsesykehus

Alle sykehusene i Midt-Norge
har blitt enige om én felles 
elektronisk pasientjournal. 

Dette innebærer at all informasjon
om pasienten kan gjøres tilgjengelig
for sykehusene i hele regionen via
nettet. I neste omgang kan også pri-
mærlegene kobles opp mot syste-
met. 

– Pasientjournalen er det desidert
viktigste dokumentet i sykehuset. Pasient-
opplysninger kan gjøres tilgjengelig for hel-
sepersonell uavhengig av hvor pasienten bor
og behandles. Det blir lettere å få tak i pasi-
entopplysninger raskt, særlig ved øyeblikke-
lig hjelp. Alle opplysninger om pasienten vil
heretter kvalitetssikres og samles på ett sted
ved hjelp av dette systemet, sier helse- og so-
sialdirektør Inge Romslo i Helseregion Midt-
Norge i en pressemelding. Han er leder for
regional styringsgruppe for IT og telemedi-
sin i Midt-Norge. 

Innherred sykehus er pilotsykehus
Regionsykehuset i Trondheim (RiT) er alle-
rede i gang med å prøve ut deler av den elek-
troniske pasientjournalen. Ved årsskiftet inn-
føres hele systemet ved Innherred sykehus,
som skal være pilotsykehus i Midt-Norge.
Her regner man med en prøveperiode på ca.
tre måneder før de øvrige sykehusene tar i
bruk den elektroniske pasientjournalen.
Dette melder Regionsykehuset i Trondheim
på sine nettsider.

– Det vil ta noen år før syste-
met er utprøvd, justert og i full
drift ved alle sykehus, sier
Romslo. 

Det elektroniske journalsyste-
met er også innført ved de fem øv-
rige regionsykehusene i Norge, i
et samarbeidsprosjekt, men RiT
er først ute med å dekke alle av-
delinger, opplyser Siemens, som
har levert systemet.

EPJ standard klar 
Standarden for elektronisk pasientjournal ble
ferdigstilt i sommer. Denne er å finne på nett-
sidene til Kompetansesenter for IT i helse-
vesenet (www.kith.no/EPJ/rap.htm).

I Sosial- og helsedepartementets plan for IT
i helsevesenet er målet at alle sykehus i løpet
av en periode på 3–5 år fra nå skal ha tatt i bruk
elektroniske pasientjournalsystemer.
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen
stine.nesje@legeforeningen.no

Bamsesykehusdirektør Mathilde Irgens (t.v.) og
medisinstudent Liv Høyvoll behandler dukken
Rose Marie for sommerfugler i magen og akutt
hjertestans. Foto H.P. Fosseng

Midt-Norge først ute med felles pasientjournal

Münster-treff 
i Tyskland i sommer
Det 30. Münster-treffet ble holdt i juli på stu-
diestedet i Tyskland. «Münsteranerne» mø-
tes årlig i Norge, men hvert femte år reiser
de tidligere studentene tilbake. Da treffes så
vel medisinere som odontologer. Dette er
både et faglig og sosialt treff.

Vi ble mottatt av borgermesteren i Mün-
ster i den historiske salen der freden i West-
falen etter 30-årskrigen ble undertegnet i
1848. De faglige foredragene ble avholdt i
rettsmedisinsk institutt. Avslutningen var en
stor middag hvor nåværende studenter i
Münster var invitert samt representanter for
byen, rektoratet, tidligere professorer og
andre. Lege Tore Argren var ansvarlig for
årets vellykkede treff.

Årets Münster-treff var godt arrangert og
vel gjennomført. Stafettpinnen gikk videre til
to nye kolleger som nå har ansvar for treffet
i 2002. Det vil antakelig finne sted i Oslo-
regionen.
– Erik Argren, Stathelle


