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Rehabilitering er god 
samfunnsøkonomi3

Feiringklinikken startet med hjerte-
rehabilitering i august 2001 og venter 
nå på godkjenning som sykehus-
avdeling.

Sykehusets eier, Landsforeningen for 
Hjerte- og Lungesyke (LHL), søkte Helse-
departementet om godkjenning av rehabili-
teringsavdelingen i mai 2002, og søknaden 
er anbefalt godkjent av Helse Øst RHF. 
Sosial- og helsedirektoratet vurderer reha-
biliteringstilbudet til å gi positiv helsege-
vinst, og at det kan være et godt supplement 
til det lokale rehabiliteringstilbudet som 
pasienter blir tilbudt.

– Jeg forventer at dette nå går i orden, 
sier administrerende direktør Pål Jacobsen.

Gode resultater
Feiringklinikken kan vise til gode resultater 
når det gjelder tilbakeføring til arbeidslivet.

– Både helseministeren og sosialminis-
teren har besøkt oss, og de er godt kjent 
med resultatene når det gjelder tilbakefø-
ring til arbeidslivet etter endt opphold, 
forteller Jacobsen. – Om lag 80 % av de 
yrkesaktive kommer tilbake i arbeid. De 
fleste av disse har vært sykmeldt i over seks 
måneder. Opplysninger fra trygdeetaten 
viser at av de personer som har gått 
sykmeldt i mer enn seks måneder, kommer 
i gjennomsnitt bare 20 % tilbake i sin 
opprinnelige jobb. Våre resultater så langt 
synes jeg derfor er oppmuntrende, sier 
direktøren.

– En rapport fra ECON – Senter for 
økonomisk analyse om den samfunnsøko-

nomiske lønnsomheten av rehabilitering av 
hjertesyke, utført på oppdrag av Feiringkli-
nikken, viser at for en person med 300 000 
kroner i årlig inntekt, så vil staten tjene 
243 000 kroner for hvert ekstra år vedkom-
mende arbeider. Pasientenes bedrede livs-
kvalitet bør også vektlegges. Gevinsten er 
meget stor både for den enkelte og for 
samfunnet, sier Pål Jacobsen.

Økning av henvisninger
Feiringklinikken har fått 830 000 kroner fra 
Stiftelsen Helse og Rehabilitering for 
å undersøke hvordan hjerterehabilitering 
påvirker fortsatt yrkesaktivitet. Prosjektet 
skal gå over to år og planlegges avsluttet 
første halvår 2005.

– Årsaken til at Feiringklinikken ønsker 
å få godkjent rehabiliteringsavdelingen som 
sykehusavdeling, er kombinasjonen av det 
rehabiliteringsfaglige miljø og klinikkens 
kardiologiske og kirurgiske ekspertise som 
gjør at den innehar en totalkompetanse på 
hjerteutredning, behandling og rehabilite-
ring, sier Pål Jacobsen.

Hittil i år har det vært en sterk økning av 
henvisninger: – Dette viser at det er stort 
behov for rehabilitering, sier Jacobsen.

Det tverrfaglig teamet ved klinikken 
består av avdelingsleder, lege, fysiotera-
peuter, idrettspedagog, attføringskonsulent, 
sykepleier, psykolog og kostholdsveileder.

Ellen Juul Andersen
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Protokoll fra landsstyremøtet 
i Molde 20. – 22.5. 2003
Sentralstyret fattet i møte 19.6. 2003 føl-
gende vedtak: Vedtaksprotokollen fra 
landsstyremøtet 20. – 22.5. 2003 godkjen-
nes. Protokollen offentliggjøres gjennom 
notis i Tidsskriftet hvor det informeres om 
at fullstendig protokoll finnes på 
www.legeforeningen.no.

Dersom noen ikke har tilgang til Internett 
og ønsker protokollen tilsendt, kan de hen-
vende seg til informasjonsavdelingen på 
telefon 23 10 91 73.

Seminarer i avdelingsledelse
Overlegeforeningen vil også denne høsten 
arrangere seminarer i avdelingsledelse 
med støtte fra Kvalitetssikringsfond II. For-
eningen ser seminarene som viktige tiltak 
for å utvikle kvalitet på avdelingsledelse og 
for å bygge opp kontaktnett for avdelings-
overleger.

Et mål for seminarene er også å utvikle 
og rekruttere leger som ledere i denne 
typen stillinger.

Seminarene starter om kvelden kl 1800, 
og fortsetter følgende dag kl 0830–1530: 
6.–7. oktober i Oslo, 14.–15. oktober 
i Bergen, 4.–5. november i Drammen og 
18.–19. november i Trondheim.

Invitasjon med fullstendig program til 
seminarene blir sendt til avdelingsoverle-
gene og andre leger som i henhold til våre 
registre har lederstillinger på avdelingsnivå 
i de enkelte helseregionene, se også 
www.legeforeningen.no/overlegeforenin-
gen

Påmelding og eventuelle spørsmål kan 
sendes Ofs sekretariat v/ Edith Stenberg, 
Postboks 1152 sentrum, O107 Oslo eller 
e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no

Anbefaler astmastudie
Allmennmedisinsk Forskningsutvalg har 
vurdert en effektstudie av Symbicort brukt 
både som fast medisin og ved behov 
i behandling av moderat astma.

Målsettingen med studien er 
å undersøke effekten av steroidkomponent 
når Symbicort, sammenliknet med Oxis og 
Bricanyl, brukes som behovsmedisin hos 
pasienter på Symbicort vedlikeholdsbe-
handling.

Dette er en internasjonal klinisk randomi-
sert, dobbeltblindet studie der totalt 3 000 
pasienter i Europa, Sør-Afrika og Asia vil bli 
inkludert. Den norske delen av studien vil 
omfatte 200 pasienter over 12 år fra annen-
linjespesialister og allmennpraksis.

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg 
mener studien er interessant og relevant, 
og at den kan bidra til forbedringer 
i behandlingen av astma. Utvalget under-
streker at registreringen av bivirkninger bør 
bli gjennomført på en grundig måte, og kan 
da anbefale allmennpraktikere å delta 
i studien.

Administrerende direktør Pål Jacobsen og informasjonssjef Arvid Libak mener Feiringklinikken har 
et godt tilbud når det gjelder rehabilitering. Foto Lisbet T. Kongsvik


