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Den norske lægeforening

Konferanse om nasjonale kvalitetsindikatorer
2
Er kvalitetsindikatorer i helsetjenes-
ten til nytte eller besvær? Erfarings-
uveksling fra andre land er blant 
temaene på en konferanse i oktober.

Konferansen arrangeres av HELTEF – Stif-
telse for helsetjenesteforskning og SINTEF – 
Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forsk-
ning tirsdag 28.10. 2003. Legeforeningen 
har vært med å planlegge konferansepro-
grammet, sammen med Senter for helsead-
ministrasjon og Sosial- og helsedirektoratet.

Er nasjonale kvalitetsindikatorer 
i spesialisthelsetjenesten et nødvendig 
onde? Er de klinisk nyttige, eller er de bare 
til for helseforvaltningen og byråkratene? 
Dette ønsker arrangørene at konferansen gir 
svar på.

– Deltakerne vil få bakgrunnskunnskap 
for å kunne bruke og tolke indikatorene, og 
gjøre seg kjent med erfaringer som er gjort 
i andre land når slike indikatorer blir brukt 
på nasjonalt plan, sier HELTEF-forsker 
Marijke Veenstra, som har ledet program-
komiteen. – Det kan bli en spennende 
paneldebatt der det blir stilt kritiske 
spørsmål til hva kvalitetsindikatorer er og 
problemene med å bruke dem. Benytt 
anledningen til å være med i en kritisk 

debatt om bruk av nasjonale kvalitetsindi-
katorer i norsk helsetjeneste, oppfordrer 
Veenstra.

Mer informasjon om konferansepro-
grammet finner du på www.heltef.no. 
Påmeldingsfristen er 31. august. Konfe-
ransen holdes på SAS-hotellet, Garder-
moen.
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Lærerikt kurs om ungdomshelse
–4
Ungdomsmedisin var tema 
da Alment praktiserende lægers 
forening holdt generalforsamling 
og kurs i Kirkenes 11. – 14. juni.

Kurskomiteen hadde tatt utgangspunkt 
i Legeforeningens statusrapport om 
helsefremmende arbeid og helsetjenester 
for ungdom (1), og hadde satt sammen 
et spennende og interessant 
program.

De 120 deltakerne fikk blant annet høre 
om hva unge spør etter når de oppsøker 
fastlegen, hva som kjennetegner unges 
hverdag i vår tid, psykosomatiske problem-
stillinger i videregående skole samt depre-
sjon, angst og somatiske presentasjonssym-
ptomer.

Gratis helsetilbud
Øvrige temaer var ungdom, søvn og døgn-
rytme, livsstil og forebyggende arbeid – og 
om rus, risikosøking og selvskading er 
former for egenbehandling.

– Vi ønsker gratis helsetilbud for 
ungdom, sa Aplfs leder Kjell Maartmann-
Moe og understreket at Legeforeningen 
i første omgang ønsker at ungdom skal få 

gratis helsetjeneste i forbindelse med 
prevensjonsveiledning, psykiske problemer 
og rusproblemer.
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Stadig flere røykfrie sykehus
Den norske lægeforening, Norsk Sykeplei-
erforbund, Norsk Helse- og Sosialforbund 
og Norsk Kommuneforbund startet 1. mars 
i år en kampanje som har som mål at alle 
sykehusansatte skal være røykfrie 
i arbeidstiden innen 1.1. 2004. Sykehusene 
som blir røykfrie får en pris i form av en 
illustrasjon signert av helseminister Dagfinn 
Høybråten.

Feiringklinikken ved Eidsvoll fikk den før-
ste prisen, siden har flere sykehus fulgt 
etter. Sykehuset Levanger og Sykehuset 
Namsos mottok hver sin Røykfri-pris den 
28. mai for sitt arbeid for et røykfritt syke-
husmiljø i Nord-Trøndelag. Begge sykehu-
sene var røykfrie 1.3. 2003.

– De 1 400 ansatte ved Diakonhjemmets 
sykehus røyker ikke lenger i arbeidstiden, 
sa direktør Morten Skjørshammer da han 
den 2. juni mottok prisen. Diakonhjemmet 
sykehus var røyfritt allerede 1. februar i år.

Sørlandet er godt representert med hen-
holdsvis Mandal sykehus og Sørlandet 
sykehus HF Kristiansand, som mottok pri-
sene den 17. og 18. juni.

Flere andre sykehus er også røykfrie og 
står på listen over de som skal tildeles 
Røykfri-prisen i løpet av sommeren og høs-
ten 2003.

Marijke Veenstra fra HELTEF har ledet 
programkomiteen. Foto Ellen Juul Andersen

Kursarrangør Harald Sunde, president Hans 
Kristian Bakke og Aplfs leder Kjell Maartmann-
Moe var svært fornøyde med kurset. Foto Ellen 
Juul Andersen


