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Antall heldøgnsopphold ved somatiske
sykehus økte med nesten 4,3 % fra
2000 til 2001. For dagbehandling var
det en økning på hele 10,3 %.

Dette kommer frem i tall fra Statistisk sent-
ralbyrå (SSB). Veksten i antall heldøgns-
opphold er den største siden SSB for før-
ste gang publiserte landsdekkende tall fra
pasientregisteret mot slutten av 1980-tallet. 

Flyttingen ved Rikshospitalet påvirker
Fra 1990 til 2000 har det i hovedsak vært en
jevn vekst i antall opphold på gjennomsnitt-
lig 1,3 % hvert år. Fra 1999 til 2000 var det
imidlertid en nedgang i antall heldøgnsopp-
hold på 0,8 %.

Det er størst vekst i heldøgnsopphold i
Helseregion Sør. Her var økningen på 5,8%.
Dette kan skyldes at det var lav aktivitet ved
Rikshospitalet i 2000 på grunn av flyttingen,
mens aktiviteten i 2001 igjen kom opp på nor-
malt nivå.

Flere med ubestemte plager
I 2001 ble det utført 324 652 dagbehand-
linger ved somatiske sykehus, det vil si 
30 358 flere enn året før. Dagbehandling om-
fatter dagopphold ved sykehusavdelinger
samt behandling ved poliklinikk som er mer
omfattende enn en poliklinisk konsultasjon.
I hovedsak består dagbehandling av dagkir-
urgi, rehabilitering, dialyse og kreftbehand-
ling.

Antall heldøgnsopphold økte med 29 500. 
For alle sykdomsgrupper har det vært øk-

ning i antall heldøgnsopphold fra 2000 til
2001, med unntak av opphold i forbindelse
med svangerskap, fødsel og barseltid. Dette
kan tilskrives lave fødselstall i 2001. Hjerte-
og karlidelser, kreftsykdommer og godartede
svulster, skader og forgiftninger og sykdom-
mer i åndedrettssystemet utgjør til sammen
45 % av alle utskrivninger fra sykehus.

Innleggelser på grunn av symptomer og
ubestemte plager har økt betydelig fra 1993
til 2001 med en vekst på vel 42 %. Om lag
50 000 heldøgnsopphold i 2001 skyldtes

symptomer og ubestemte plager. Her er det
litt flere innleggelser for kvinner (52 %) enn
for menn.

Størst økning  ved sentralsykehusene
Heldøgnsoppholdene økte i absolutte tall
mest ved sentralsykehusene etterfulgt av 
lokalsykehusene. Sentralsykehusene, inklu-
sive Aker sykehus, står for flest opphold 
(39 %) etterfulgt av lokalsykehusene (31%)
og regionsykehusene (25%).

Les mer om pasientstatistikk på Statistisk
sentralbyrås nettsider: http://www.ssb.no/
pasient/
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen
stine.nesje@legeforeningen.no

Sterk vekst i sykehusopphold 

E-postvarsel om ledige stillinger

Nå er det mulig å bli varslet på e-post
om ledige stillinger som annonseres i
Tidsskriftet. Den nye tjenesten ble 
lansert medio april.

Alle stillinger som annonseres i Tidsskriftet
legges i en søkbar stillingsdatabase på Inter-
nett. Dette tilbudet ble fornyet og forbedret i
januar 2000 da Tidsskriftet kom i fulltekst på
Internett. 

Stillingsannonsene er søkbare på stil-
lingskategori, geografi, spesialitet og fast
jobb eller vikariat.

Fleksibelt abonnement
Nå er det også mulig for brukere å registrere
seg med e-postadresse og opplysninger om
ønsket stilling for å bli varslet om nye stil-
linger på markedet. De samme kriteriene som
gjelder for søk i databasen kan brukes til å
angi hvilke typer stillinger man vil bli vars-
let om. 

Brukere av tjenesten bestemmer selv hvor
lenge de vil abonnere, og kan når som helst gå
inn og slette eller oppdatere abonnementet.

E-posten med varsel om stilling kan mot-
tas enten som bilder av annonsene (html-for-
mat) eller som en liste med lenker til annon-
ser på nettet (ren tekstformat). Velges html-
format, sendes det en e-post per annonse som
passer med opplysningene som brukeren har
registrert. 

Brukere skal være klar over at ikke alle e-
postprogrammer eller sikkerhetsrutiner for

e-post ved for eksempel sykehus, tillater
html-format. I den nye abonnementsord-
ningen er det derfor lagt inn en mulighet til
å motta en testmelding i dette formatet før
man bestemmer seg for hvordan e-posten
skal sendes. Noen vil heller foretrekke å få
lister med lenker over alle stillinger som pas-
ser med de registrerte ønskene.

Populær stillingsdatabase
Dagen da den nye tjenesten ble lansert, var
det over 270 ledige stillinger i basen. 

Stillingsannonsene legges ut på nettet i
forkant av det nummeret av Tidsskriftet de
trykkes i, og er tilgjengelig til søknadsfristen
går ut. Ingen andre stillingsbaser i Norge er
i nærheten av å ha det samme antall ledige
legestillinger. 

I dagene rundt hver utgivelse av Tids-
skriftet, mens det er flest nye stillinger i ba-
sen, utføres det mellom 500 og 600 søk hver
dag. 

Direkteadressen til Tidsskriftets stillings-
database er www.tidsskriftet.no/stilling. Det
er også mulig å gå inn i basen via Tidsskrif-
tets hovedside  www.tidsskriftet.no og Lege-
foreningens nettsider www.legeforeningen.
no. Fra åpningssiden klikker man her på len-
ken Stillinger i den horisontale menyen. For
å komme til siden der man tegner abonne-
ment, velges Abonnement på stilling i me-
nyen til venstre på siden.
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen
stine.nesje@legeforeningen.no

Iktyosens historie i
Norge
En historisk gjennomgang av hudsyk-
dommen iktyose er utgangspunktet for
et videofilmet foredrag av Tobias
Gedde-Dahl jr. 

Gedde-Dahl er spesialist i medisinsk
genetikk og arbeider ved Rikshospitalet.
Han har forsket på genetiske hudsyk-
dommer i mange år og sitter inne med
svært mye kunnskap. Målgruppen for
videofilmen er pasienter, pårørende, 
leger og andre interesserte. Filmen er
utgitt av Norsk keratoseforening 
(NOKEF) og varer i 1 1/2 time. 

Videoen koster kr 200 til enkeltper-
soner og kr 400 til institusjoner. For be-
stilling, kontakt Hans Marcus Wennes-
land, Svehøgda 5, 7550 Hommelvik el-
ler send e-post til: postmottak@nokef.no


