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Mer enn 70 leger deltok under Lege-
foreningens kvalitetsdager 2002. På
programmet stod bl.a. evaluering av
den nasjonale strategi for kvalitetsut-
vikling i helsetjenesten.

Det har vært ti satsingsområder innenfor den
nasjonale strategien. I alt er det bevilget 72
millioner kroner til kvalitetsforbedring og 60
kvalitetsutviklingsprosjekter har fått støtte i
perioden 1995–2000. 

– Det er behov for å samle erfaring om for-
bedringsprosjektene, sa seniorrådgiver ved
Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. 

– Erfaringene så langt er noe varierende.
Gjennom systematisering av regelverket er
etaten blitt bedre i stand til å utføre tjenester.
Når det gjelder kvalitetsrådgiverprogrammet
i sykehus, så har dette hatt en antatt god ef-
fekt. Det har også vært stor etterspørsel fra
kommunene, samtidig som spesialisthelse-
tjenesten nok er kommet lenger enn kom-
munehelsetjenesten, påpekte han.

Mer legetid til pasientene
Fra 1984–2000 har pasientombudet i Akers-
hus behandlet 2 226 saker innen somatikk og
174 innen psykiatri. 

– De fleste somatikksakene er innen ge-
nerell og ortopedisk kirurgi, manglende om-
sorg, krav om journalkopi og rettelse/tillegg
til journal, sa pasientombud i Akershus, Irma
Iversen. Hun trakk frem flere kvalitetsforbe

dringsområder, blant annet må  pasientene få
tilsvar, det må innføres tilgang til henvisning
og epikrise, det må mer legetid til pasientene
og pasienter som får utsatt planlagte opera-
sjoner må komme først i operasjonskøen.

Siden 1995 har Vest-Agder sykehus rettet
oppmerksomheten mot kvalitetsarbeid og
det er bygd opp et kvalitetssystem ved syke-
huset. 

– Utfordringen er ledelseskvalitet, vilje til
å utnytte tverrfaglig kompetanse, forståelse
for fagkunnskap, respekt for andre faggrup-
pers bidrag, evne til teamarbeid og til å for-
valte sykehusets ressurser i et helhetsper-
spektiv, sa direktør Anders Wahlstedt, og un-
derstreket at de må se dette fra pasientenes
ståsted.

Helsetjenesten må sette dagsorden
– Det har gått svært dårlig i kommunehelse-
tjenesten, men trolig ikke fullt så dårlig i spe-
sialisthelsetjenesten, sa fylkeslege i Sogn og
Fjordane, Petter Øgar. 

– Toppstyrt diktat, mangelfull forankring
i utøvende miljøer, dårlig kommunikasjon og
for dårlig kjennskap til tjenestene, mangel-
full respekt og kunnskap om utøvende hel-
setjenesters  rammevilkår er noen av årsa-
kene til at det gikk galt, sa Øgar som under-
streket at kvalitetsutvikling må oppleves som
nyttig for dem som skal bruke systemet. 

– La helsetjenesten sette dagsorden, sats
på lokal erfaring og erfaringsoverføring og
sørg for raske og synlige resultater, sa han.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Kvalitetsdagene 2002 

Petter Øgar, Irma Iversen, Anders Wahlstedt og Jan Fredrik Andresen presenterte erfaringer fra na-
sjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Foto L.B. Johannessen

Godkjente spesialister
Oversikten over godkjente spesialister er nå oppdatert på Lege-
foreningens Internett-sider. Dette er informasjon som tidligere
var å finne i Årboken, som for øvrig ikke kommer ut i bokform
lenger. Årboken er imidlertid beholdt som en inngangsportal til
en mengde informasjon på Legeforeningens nettsider, deriblant
oversikten over godkjente spesialister (www.legeforeningen.no/
index.db2?id=1707). Statistikk for spesialistgodkjenninger er
også oppdatert (www.legeforeningen.no/index.db2?id=1437).

Innsattes krav til helsetjenester
Det har vært flere oppslag i pressen den senere tid om at
fengselsleger har skrevet ut Viagra til sedelighetsdømte inn-
satte. Nylig ble det kjent at Ila landsfengsel har avdekket et nytt
tilfelle. 

President Hans Kristian Bakke i Legeforeningen sier i en
kommentar at det kan forsvares at seksualforbrytere kan få ut-
skrevet potensmidlet Viagra fordi dette bl.a. kan forebygge
overgrep. 

– Vårt prinsipielle syn er at de som er dømt for denne type
forbrytelser, ikke er fradømt retten til medisinsk behandling. I 
utgangspunktet kan de få forskrevet ethvert medikament som en
lege mener det er riktig å forskrive. Viagra kan i en del tilfeller
bidra til at en person kan få et normalt seksualliv og på den 
måten forebygge overgrep, sier han.

Legeforeningens eldste medlem 
har fylt 100 år

Den norske lægeforening gratulerer 
Einar Sturla Bjarnhjedin Schie, Notodden, 
med 100-årsdagen 7. mars. 

Einar Sturla B. Schie ble medlem av Legeforeningen da han tok
cand.med.-eksamen i 1928. I 1932 tok han kurs i offentlig hel-
searbeid for leger og ble spesialist i lungesykdommer i 1939. 

Jubilanten har vært distriktslege i Velfjord, i Saltdal og i
Aure på Nordmøre. Han var også en kort periode ved Ullevål
sykehus i Oslo og ved Glittre tuberkulosesanatorium i Akers-
hus. Fra  1939–69 var han stadslege i Notodden og fra 1948 var
han bedriftslege ved Notodden Salpeterfabrikk. 

Schie er medlem av Telemark legeforening, Norsk arbeids-
medisinsk forening og Norsk forening for lungesykdommer. 

Det er 2 1/2 år til neste medlem av Legeforeningen fyller 
100 år. 

Gratulerer!


