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stua er en av mange gjengangere på Prim-
ærmedisinsk uke.

 – Jeg har vært med på de fleste av disse
samlingene, og det er like lærerikt hver gang,
sier hun. – Ikke minst er dette en sosial mø-
teplass. Her treffer jeg kolleger jeg kan dis-
kutere og utveksle erfaringer med, noe som
betyr mye for meg som driver praksis alene.
Her får jeg også det faglige påfyllet jeg har
behov for. Dehli har vært deltaker på emne-
kurset om legevaktmedisin hvor hun også
selv har holdt et innlegg
om akutt psykiatri på
legevakt. – Det var et
lærerikt kurs med stor
spennvidde på foredra-
gene, deltakerne var
også svært aktive og det
ble mye diskusjon, av-
slutter hun.

Guido Derås, opp-
rinnelig fra Nederland,
var ferdig utdannet
lege sommeren 2001

og er nå allmennlege ved Kirkenes Legesen-
ter. Derås deltar på Primærmedisinsk uke for
første gang. – Jeg er så langt veldig fornøyd.
For meg som er forholdsvis nyutdannet, er
det mye å lære av mer erfarne kolleger. Ak-
kurat nå følger jeg foredraget Når er «syke»

barn syke? Dette kurset har vært svært nyt-
tig, sier en fornøyd Guido Derås.

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

Lisbeth Kongsvik
Informasjonsavdelingen

– Vi trenger turnustjenesten

– Turnustiden er vårt felles grunnlag 
og skal sikre at turnuslegen er faglig 
og personlig egnet for legevirksom-
het.

Det sa president i Legeforeningen Hans
Kristian Bakke i sitt foredrag på turnuskon-
feransen på Soria Moria i november.

– Erfaringsgrunnlaget får turnuslegene
gjennom arbeid med pasienter som er mest
mulig uselektert innenfor de store fagområ-
dene som indremedisin, kirurgi og allmenn-
medisin, sa han og trakk frem som særlig
viktig at turnustjenesten gir turnuslegene et
generelt overblikk over det medisinske fag-
området.

– Jeg vil hevde at denne siden av turnus-
tjenesten er blitt enda viktigere med den ut-
viklingen vi har hatt i forhold til sideut-
danningen i spesialistutdanningen de siste

årene. Det er all grunn til å tro at turnus-
tjenesten, gitt at den har en god kvalitet, fun-
gerer som rekrutteringsgrunnlag både til
fagområder og geografiske områder. Dette
gjelder sannsynligvis i størst grad for all-
mennlegetjenesten, sa Bakke.

Turnustjenesten gir grunnlag for autorisa-
sjon som skal sikre at turnuslegen er faglig
og personlig egnet for legevirksomhet.
– Dette er en kvalitetsgaranti som skal tjene
som sikkerhet overfor pasientene, sa han.

– Behovet for erfaring og læring i den kli-
nisk, praktiske virkeligheten synes å øke. Vi
har riktignok fått mer utplasseringer i studiet,
men samtidig har økte opptak ved fakultete-
ne gjort at den praktiske læringen generelt
skal fordeles på flere studenter, sa legepre-
sidenten. Tidligere fikk studentene feriejob-
ber gjennom vikariater. I dag er disse mulig-
hetene redusert grunnet bedre legedekning.

Den stramme økonomien i sykehusene redu-
serer også disse mulighetene, mente han.

Turnustjenesten gir en felles base av
kunnskaper og ferdigheter. Studier ledet av
Geir Falck viser at til tross for signifikante
forskjeller i selvopplevde, praktisk-kliniske
ferdigheter hos avgangsstudenter ved de fire
ulike lærestedene i Norge, så tjener ett år i
sykehusturnus til å utjevne disse forskjelle-
ne. Det er ingen påvisbar forskjell i selvopp-
levd ferdighetsnivå hos de fire gruppene et-
ter turnustjeneste i sykehus.

Bakke understreket at turnustjenesten er
en svært viktig del av utdanningen og at be-
hovet for kontinuerlig evaluering er påtren-
gende: – Det vil sette oss langt bedre i stand
til å identifisere problemer og iverksette
hensiktsmessige forbedringstiltak.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

Færre skjemaer – én standard

Forenkling av skjemaveldet i helse- og 
trygdevesenet var tema på et møte som 
nylig ble avholdt mellom Lege-
foreningen, Rikstrygdeverket, Helse-
departementet og Sosialdepartementet.

– Møtet var fruktbart og Legeforeningen
møtte stor forståelse for de problemene
manglende skjemastandardisering skaper i
helse- og trygdevesenet, sier Kjell Maart-

mann-Moe, leder for Alment praktiserende
lægers forening (Aplf).

– Jeg regner med at departementene raskt
kommer tilbake med forslag om når vi skal
få innført norsk brevstandard for helse- og
trygdetjenesten. Standarden er klar, og det
står nå på politisk vilje til å gjennomføre det-
te, sier han.

– Innføring av en slik standard vil gjøre
det enklere for pasienter, leger og program-

leverandører, og jeg håper vi nå ser slutten
på denne 18 år lange venteperioden, sier
Maartmann-Moe.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

Guido Derås

Rikt kulturprogram
Mariann Mathisen, allmennlege ved Øst-
erås legekontor i Bærum, er medlem av
hovedkomiteen og har vært en av de an-
svarlige for den kulturelle biten av pro-
grammet. Konferansens tema er også tatt
opp i det kulturelle programmet ved at
unge utøvere er engasjert sammen med
noen av landets mest erfarne kunstnere.

Den offisielle åpningen startet med
sang av Marianns datter Julie Mathisen
Kleive på 12 år, og ble avsluttet av Erik
Bye med hans velkjente «Vesle jente».

Ole Paus har gjennom de siste årene
vært ukens faste vekkerklokke, og også i
år vekket han deltakerne med tekst og
musikk. – Hver dag arrangeres Kultur-
halvtimen og her har vi vært så heldige at
vi kan presentere et stjernegalleri av unge
norske utøvere innen klassisk musikk. Jeg
har fått mange positive tilbakemeldinger
på kulturprogrammet, og det har spesielt
blitt påpekt at kulturhalvtimen skaper en
egen ro over arrangementet, sier Mathi-
sen.


