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Den norske lægeforening

Nytt gjennombruddsprosjekt 
skal sette fart i psykiatrien
Et tverrfaglig prosjekt i regi av Lege-
foreningen skal bidra til økt kvalitet og 
effektivitet i polikliniske tjenester 
innen psykiatrien.

Helsedepartementet har bedt Legefor-
eningen om å gjennomføre prosjektet, som 
vil pågå i ett år fremover. Bakgrunnen er 
blant annet tall fra SINTEF som viser at 
aktiviteten i de polikliniske tjenestene er 
svært varierende, vurdert ut fra registrerte 
pasientkonsultasjoner (1).

– Målet er å forbedre effektiviteten og 
kvaliteten både ved poliklinikker og 
i samspillet mellom primærhelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten, sier Bjarte 
Stubhaug, leder for Norsk psykiatrisk 
forening. Han er også leder for gjennom-
bruddsprosjektets ekspertgruppe som består 
av representanter for ulike spesialist- og 
faggrupper, samt brukerorganisasjoner. 
I løpet av våren skal ekspertgruppen 
konkretisere problemstillinger og forbed-
ringsområder. Til høsten begynner den 
neste fasen der utvalgte fagmiljøer inviteres 
til å være med på såkalte forbedringssemi-
narer som holdes med tre måneders inter-

valler. Da skal tiltak og intervensjoner 
settes ut i livet og virkningene evalueres.

Bjarte Stubhaug understreker at effektivitet 
i polikliniske tjenester ikke bare kan måles 
ved antall konsultasjoner alene, men må 
sammenholdes med behandlingsforløp, 
samhandling mellom ulike faggrupper og 
tjenestenes tilgjengelighet. Prosjektet gjen-
nomføres etter den såkalte gjennombrudds-
modellen, og er dermed den fjerde i rekken av 
Legeforeningens gjennombruddsprosjekter 
innen fagfeltet psykiatri (2). Modellen bygger 
på en amerikansk metode for systematisk 
læring og forbedring innen gitte tidsrammer. 
Prinsippet er i korthet å skape et miljø der 
endringer kan finne sted, og der gapet mellom 
eksisterende rutiner og arbeidsformer og 
ønskelige mål blir tydeliggjort.
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Positiv til endringer i Aplfs organisasjon
Det er mer demokratisk dersom lands-
rådet erstatter generalforsamlingen 
som yrkesforeningens øverste organ.

Det var det klare signalet fra de om lag 30 
representantene da Alment praktiserende 
lægers forening (Aplf) avholdt sitt årlige 
landsråd i mars.

– Inkludert lokale medlemmer fra 
distriktet der generalforsamlingen holdes, 
er det i gjennomsnitt ca. 5 % av Aplfs 
medlemmer som møter opp. Dermed får vi 
ikke samme representativitet som i lands-
rådet, hvor det er allmennleger fra alle fylker, 
argumenterte Aplf-leder Kjell Maartmann-
Moe da foreningens fremtidige organisasjon 
stod på sakskartet. Han presenterte hva et 
styreoppnevnt utvalg – bestående av ham 
selv, fagutvalgets Pernille Nylehn og 
Åsmund Hodne fra Legeforeningens sekreta-
riat – har kommet frem til. På spørsmålet om 
Aplf skal gjøre som de andre store yrkesfor-
eningene, hvor man allerede har lovfestet 
en slik endring, gav landsrådet entydig 
støtte til den videre prosessen: To av lands-
rådsrepresentantene trer dermed inn i den 
eksisterende arbeidsgruppen for å drøfte de 
økonomiske og organisatoriske konsekven-
sene. –  Et foreløpig vedtak kan treffes på 

årets generalforsamling i august. Endelig 
iverksettelse kan ikke bli før i 2005, på 
grunn av de lovendringer og tilpasninger 
som da må finne sted, også pga. mulige 
endringer som måtte omfatte hele Legefor-
eningens organisasjon, understreket Kjell 
Maartmann-Moe. Han orienterte også om 
status for forholdet mellom Alment prakti-
serende lægers forening og Norsk Selskap 
for Allmennmedisin (NSAM): –  At vi har 
fått inn Trond Egil Hansen og Marte 
Walstad fra Aplfs fagutvalg i NSAMs styre, 
innebærer et samarbeid som er viktig for 
alle parter. Vi hadde et fellesmøte i februar 
for å drøfte faglige utfordringer allmennme-
disinen står overfor det neste tiåret, og er 
enige om at diskusjonen skal fortsette. Det 
er divergens i en del spørsmål, men likevel 
god dialog, påpekte Kjell Maartmann-Moe, 
som tror tungen på vektskålen blir hvorvidt 
landsstyret i 2005 vedtar obligatorisk 
medlemskap i spesialforeningene.

Når det gjelder Legeforeningens organi-
sasjonsmessige oppbygning og geografiske 
struktur, skal et samlet forslag sendes til 
intern høring i alle organisasjonsledd 20.10. 
med høringsfrist 31.12. 2004.
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Engelskkurs for leger
I samarbeid med Colchester English Study 
Centre arrangerer Legeforeningen spesial-
kurs i engelsk for norske leger 2.–13.8. 
2004. Pris per deltaker er 860 pund, inkludert 
materiell. Reise og opphold kommer i tillegg, 
og må ordnes av den enkelte. Studiesenteret 
tilbyr innlosjering i private familier. Andre 
overnattingsmuligheter er ved Universitetet 
i Essex. Søknadsfrist er 1.6. 2004. Påmel-
dingsskjema og ytterligere opplysninger fås 
av Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24.
Les mer: http://www.tidsskriftet.no/
lts-pdf/pdf2003/847.pdf

Betaling for A-reseptblokker
President Hans Kristian Bakke sier at saken 
om betaling for A-reseptblokker vil bli tatt 
opp under de kommende forhandlingene 
om normaltariffen. Sentralstyret har anmo-
det medlemmene om ikke å ta i bruk de 
nye A-reseptene før staten sørger for at 
dette skjer kostnadsfritt for forskriverne. 
Dette har foreløpig ikke skjedd.

Reseptblanketter til rekvirering av lege-
midler i reseptgruppe A må, fra januar 
2004, bestilles direkte fra trykkeriet SEM 
AS, opplyser Sosial- og helsedirektoratet.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=39959&subid=0

Flytting av kurs
Kurset Jus for leger er flyttet til 28.–29.9. 
2004. Kurset finner sted på Soria Moria 
Hotell og Konferansesenter i Oslo, og du 
finner program i kurskatalogen (www.lege-
foreningen.no/index.gan?id=143&subid=0).


