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Nytt fra nett

Første sykehjem 
med telemedisin
Som det første sykehjem i Norge 
tok Kroken sykehjem i Tromsø 
i bruk telemedisinske løsninger 
1. september.

Det er gjennom samarbeid med Nasjonalt 
senter for telemedisin i Tromsø at Kroken 
sykehjem og omsorgstjenesten i fylket har 
startet en ny elektronisk meldingsutveks-
ling med tilsynslegene ved sykehjemmet 
og sykehusene. Tjenesten skal erstatte 
dagens telefonhenvendelser, som har tatt 
mye tid for personalet.

Frem til i dag har de brukt telefonen 
for å kontakte tilsynslege om problem-
stillinger angående pasienter, men nå er 
dette erstattet av elektroniske tjenester. 
Blant annet skal informasjonen utveksles 
på kryptert e-post via Nordnorsk helse-
nett. Den nye ordningen gjør at legene 
kan svare når de har mulighet, syke-
pleierne sparer mye tid de tidligere har 
brukt til å vente i telefonen, kommunika-
sjonen kvalitetssikres fordi den blir 
skriftlig og sjansene for misforståelser 
blir mindre.

Sosialminister Ingjerd Schou var med 
under åpningsmarkeringen. Hun mener 
det ligger et enormt potensial innenfor 
pleie- og omsorgssektoren når det 
gjelder å ta moderne teknologi i bruk. 
– IT i pleie- og omsorgstjenestene er 
fortsatt relativt nytt, samtidig som vi nå 
vet hvilke muligheter dette gir til å 
forenkle rutiner, kunne stille riktige 
diagnoser og spare administrative 
ressurser, sa Schou.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2543

Full strid om nødnummer
Det er full splittelse i utvalget som har i oppgave å utrede hvorvidt det 
bør innføres ett felles nødnummer her i landet.

I 1996 var alle partiene på Stortinget enige 
om at det vil være lettere for brukerne å 
samle alle nødnumrene på 112, og at dette 
bør erstatte dagens ordning med tre ulike 
numre. Gjennom EØS-avtalen er Norge 
forpliktet til å innføre det felleseuropeiske 
nødnummeret 112. Et regjeringsoppnevnt 
utvalg har siden 2001 arbeidet med å 
vurdere nødnummerordningen. Etter planen 
skulle utvalget gi sin innstilling ved 
årsskiftet 2001/2002, men per i dag er 
innstillingen ennå ikke avgitt.

Nina Hesselberg, overlege ved akuttme-
disinsk avdeling ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge, er medlem i utvalget. Hun 
kunne ikke stille seg bak resultatet utvalget 
kom frem til tidligere i år, og sammen med 
en annen representant for helsevesenet 
nektet hun å skrive under. Hun mener 
rapporten er mangelfull og at hele utred-
ningsprosjektet har vært dårlig drevet.
– Vi ble invitert til å skrive inn eventuelle 
dissenser, men mener det verken er mulig 
eller hensiktsmessig å skrive inn dissens 
i en rapport vi ikke kan stille oss bak. 
Rapporten gjenspeiler ikke et felles arbeid 
i prosjektgruppen, men er i stor grad et 
resultat av Justisdepartementets og 
prosjektleders synspunkter. Jeg håper hele 
prosjektet blir lagt i en skuff og glemt, sier 
Hesselberg. Hun har ikke hørt noe fra 
departementet siden mars i år, og vet ikke 
om arbeidet er ferdigstilt.

Direktør i Rednings- og beredskapsavde-
lingen i Justisdepartementet, Ole Hafnor, er 
leder for det offentlige utvalget. Han legger 

ikke skjul på at det har vært uenighet 
i utvalget helt fra starten av, og sier han tar 
kritikken fra Hesselberg til etterretning. 
Utover det ønsker han ikke kommentere 
hennes uttalelser. Han understreker at 
fagkyndighetsprinsippet, som er helsevese-
nets fremste motargument mot ett 
nødnummer, er et viktig argument som 
departementet tar på alvor og som vil 
komme klart frem i den endelige rapporten.

Legeforeningen advarer mot at publi-
kums adgang til 113 sperres og frykter et 
forsinkende mellomledd som kan føre til kø 
på telefonlinjene. Generalsekretær Terje 
Vigen understreker at risikoen for kø og 
viktigheten av at fagpersonell tar seg av 
nødhenvendelsene er de viktigste årsakene 
til at Legeforeningen er negativ. Dessuten 
kan et felles nødnummer medføre at 
henvendelser om nødvendig helsehjelp 
uteblir.

– Dersom nummer 112 etableres som 
eneste nødnummer vil dette gi assosiasjoner 
til politiet. Publikum kan komme til å avstå 
fra å søke nødvendig helsehjelp ved forhold 
som vil kunne medføre politietterforskning, 
sier Terje Vigen.
Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2499
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Legevakt tildelt 
miljøfyrtårnsertifikat
Som første legevakt eller legekontor i landet 
har legevakten for Drammen, Lier, Sande og 
Svelvik mottatt miljøfyrtårnsertifikat. Legevak-
ten har blant annet kartlagt og gjennomført til-
tak innen arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, 
energi, transport, avfall, utslipp til luft og vann.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2577

Ikke alle prioriterer helsestasjon 
for ungdom
Åtte av ti ungdommer mellom 13 og 20 år har 
tilbud om en egen helsestasjon, men noen 
kommuner henger fremdeles etter. Drøyt halv-
parten av Norges kommuner hadde i 2002 opp-
rettet et tilbud om helsestasjon for ungdom, 
mens tallet for 2000 var rundt 40 %.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2602

Vin gjør kvinner gravide raskere
Kvinner som drikker moderate mengder vin blir 
gravide på kortere tid enn kvinner som drikker 
øl eller sprit, viser en dansk undersøkelse. 
Resultatene er publisert i tidsskriftet Human 
Reproduction.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2535

Oftere psykiske lidelser 
blant de yngste elevene
En britisk tverrsnittsundersøkelse som omfat-
ter skolebarn mellom 5 og 15 år, viser at elever 
som er yngst i klassen sin er mer utsatt for 
psykiske lidelser enn de eldre klassekamera-
tene. Det er ikke årstiden barnet er født på som 
spiller inn, men tidspunkt i forhold til skolestart.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2489


