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Nytt fra nett

Råd på nett 
for ferske leger

Et nytt nettsted gir informasjon om 
legehverdag til turnusleger, og 
tilbyr programmer for håndholdte 
PC-er tilpasset norske forhold.

– Utviklingen av siden startet med 
frustrasjon over at det ikke fantes 
programmer for håndholdte enheter 
(PDA) i Norge, forklarer turnuslege og 
redaktør Morten Munkvik. Sammen 
med turnuslegene Arnljot Flaa og 
Anders Nakstad, samt nettdesigner Eva 
Munkvik står han bak nettstedet turnus-
legen.no.

Firkløveret har utarbeidet PDA-
program for Felleskatalogen, ICD-10 
og Kreftveilederne i samarbeid med 
henholdsvis Felleskatalogen A/S, 
Kompetansesenter for IT i helsevesenet 
og Den Norske Kreftforening. Ifølge 
Morten Munkvik er nettstedet opprettet 
på idealistisk grunnlag, uten kommer-
sielle interesser i kulissene.

Nettstedet har også en rekke informa-
sjon for leger som er unge i yrket. Her er 
råd om hva man bør ha med 
i legekofforten og hva man bør ha med 
av akuttmedisinsk utstyr.

– Som turnusleger vet vi hvor skoen 
trykker, og hva man kanskje har glemt 
fra studiet når man skal ut og praktisere 
som fersk lege, sier Munkvik.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3222

ICPC-2 er rett rundt hjørnet
I 2004 sjøsettes annen versjon av det primærmedisinske kodeverket 
ICPC, som også får koblinger til sykehusenes ICD-system.

Sosial- og helsedirektoratet og Rikstrygde-
verket er i full gang med forberedelsene til 
lanseringen av ICPC-2. ICPC står for Inter-
national Classification of Primary Care, 
altså primærhelsetjenestens kode- og klassi-
fiseringssystem.

Etter planen skal ICPC-2 være operativt 
1. juli 2004. Fra og med denne datoen vil 
ikke lenger norske leger kunne utstede 
sykmeldinger, helseattester og legereg-
ninger basert på ICPC-1, som ble revidert 
senest i 2002.

Prosjektleder Arnt Ole Ree ved Kompe-
tansesenter for IT i helsevesenet (KITH) sier 
at forberedelsene er i rute. Og på vegne av 
KITH, som har det praktiske ansvar for 
oppgradering og vedlikehold av kodesys-
temer i helsevesenet, kan han love at over-
gangen til ICPC-2 skal skje smidig og smer-
tefritt for norske allmennleger. – Den nye 
versjonen vil lett kunne erstatte tidligere 
utgaver. Det er ingen endringer i strukturen 
på datafilene, og konsekvensene for IT-syste-
mene er dermed svært få, sier Arnt Ole Ree. 
Han opplyser at datafilene for ICPC-2 vil bli 
lagt ut på KITHs nettsider i desember og at 
det nye søkeverktøyet for oppslag – som kan 
benyttes sammen med Windows-baserte 
systemer for elektronisk pasientjournal – vil 
være nedlastbar innen februar 2004.
– Hva er de viktigste endringene i ICPC-2?

– Det er en komplett revisjon av både den 
systematiske og alfabetiske utgaven av 
kodeverket. Den nye søkemodulen vil, 
foruten å være et effektivt søkeverktøy, 
også inneholde en fullstendig ICPC-2-bok 

samt en konverteringstabell til ICD-10. 
Koblingen mellom de kodesystemene gir 
bedre muligheter for utveksling av diagnos-
tisk informasjon mellom første- og annen-
linjetjenesten og mellom allmennpraktikere 
og sykehus, sier Arnt Ole Ree.

ICPC-systemet er i utstrakt bruk 
i primærhelsetjenesten, både i Norge og 
flere andre europeiske land. Norsk selskap 
for allmennmedisin (NSAM) har hatt det 
overordnede ansvaret for å utvikle den 
norske utgaven, og har sammen med KITH 
utarbeidet den elektroniske versjonen. 
Arbeidet med ICPC-2 er finansiert av 
Sosial- og helsedirektoratet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3239
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KOLS – en raskt voksende 
folkesykdom
Over 300 000 nordmenn er rammet av kronisk 
obstruktiv lungesykdom (KOLS), viser en kart-
legging som ble gjort i anledning verdens 
KOLS-dag 19. november.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3280

Ny forening for menn med kreft 
i underlivet
Menn som rammes av prostatakreft, og andre 
menn med kreft i underlivet, har fått egen 
pasientorganisasjon – Prostatakreftforeningen 
(PROFO).
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3276

1,6 milliarder mer til sykehusene
Regjeringen har fremmet et forslag om en 
tilleggsbevilgning på 1, 6 milliarder kroner til 
sykehusene i 2003 som følge av høyere 
aktivitet enn budsjettert.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3272

Flere rammes av Addisons sykdom
Forekomsten av Addisons sykdom i Norge kan 
være langt høyere enn man tidligere har trodd. 
Det viser doktorgradsavhandlingen til Kristian 
Løvås, lege ved medisinsk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3263


