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Den norske lægeforening

Å lære å mestre
Den tredje nasjonale konferansen om 
helse, læring og mestring ble arran-
gert i Oslo i november. Konferansens 
tema var samhandling mellom fagper-
soner, pasienter og pårørende.

– Stadig flere kronisk syke må leve med 
plager som ikke kan helbredes. En viktig 
forutsetning for at en behandling skal 
lykkes er å få pasienten til å mestre egen 
sykdom, sa Jan Otto Risebrobakken, stats-
sekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– De senere årene har det vært økende 
oppmerksomhet rundt mestring. Det er nå 
etablert i alt 30 lærings- og mestringssentre 
og flere er på trappene. Dette er en positiv 
utvikling. Det fine med disse sentrene er at 
her møtes pasientene, de pårørende og 
helsearbeiderne på samme nivå. Alle har 
noe å lære av hverandre, sa statssekretæren.

– Myndighetene kan gjøre flere grep for 
at betydningen av læring og mestring av 
sykdom kan slå rot. Mye er allerede gjort. 
I lov om spesialisthelsetjenesten av 2.7. 
1999 er opplæring av pasienter og pårø-
rende oppført som en av fire kjerneopp-
gaver på lik linje med pasientbehandling, 
utdanning av helsepersonell og forskning. 
Fra og med i år er det også innført en poli-
klinisk takst for opplæring, uavhengig av 
diagnose, sa Risebrobakken.

– Fastlegen vil gjerne samarbeide med 
pasientene og lærings- og mestrings-
sentrene, sa Kjell Maartmann-Moe, leder 
i Alment praktiserende lægers forening. 
– Fastlegen kjenner pasienten godt. Bruk 
oss, oppfordret han. – Mange pasienter 
innhenter i dag informasjon om sin egen 
sykdom blant annet på Internett. Det kan 
være vanskelig å sile og tolke alle opplys-
ningene. Fastlegen kan bistå ved å tolke og 
forklare det stoffet den enkelte har innhentet, 
sa Kjell Maartmann-Moe. – Kvalitetssikring 
av informasjon er ikke alltid så enkelt, men 
det er viktig. Spør og grav selv om du tror du 
forstår noe. Da blir læringen og mestringen 
bedre, oppfordret han.

– Nasjonalt kunnskapssenter for helsetje-
nesten holder nå på å utvikle en ny kunn-
skapsportal for helsespørsmål, der pasien-
tene skal være sikret balansert informasjon. 
Portalen som skal være i drift i løpet av 
første halvår 2005, ønskes velkommen, 
sa Maartmann-Moe.

I en kommentar føyde han til at praksis-
konsulentordningen er en fin måte å bygge 
bro mellom lærings- og mestringsentrene 
og fastlegene.
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Medisinsk veiledningspedagogikk
– Det vil bli vurdert om dette kurset 
skal etableres som et fast tilbud, 
sier Einar Skoglund, seksjonssjef 
i seksjon for spesialistutdanning 
i Legeforeningen.

Han viser til et dagskurs i medisinsk veiled-
ningspedagogikk som Legeforeningen 
holdt på Soria Moria i begynnelsen av 
november. Målet med kurset er å skape 
motivasjon for veiledning i spesialistutdan-
ningen, og å skape bevissthet og kunnskap 
om hva som er veileders oppgave.

– Tanken er å lage et kurs som er felles 
for alle spesialitetene, sier Einar Skoglund. 
– På denne måten håper vi å skape felles 
kunnskap og en felles ideologi om veiled-
ning. Mye av poenget er nettopp at man 
skal ha en felles idé og snakke samme språk 
når det gjelder veiledning, sier han.

– Etter at man gikk bort fra de omfat-
tende sentrale veiledningskursene, var 
tanken at kursene kun skulle forankres 
lokalt. Dette har imidlertid ikke fått så stor 
oppslutning som ønsket. Legeforeningen 
vurderer derfor å etablere veiledning som 
en del av det obligatoriske kurset i admini-

strasjon og ledelse. Dette innebærer at dette 
kurset må utvides med en dag. Etter noen år 
vil det bety at alle norske spesialister har 
gjennomgått den samme opplæringen, og 
fått en felles forståelse av veiledningsbe-
grepet, sier Skoglund.

Det er en forutsetning at deltakerne er 
aktive og bidrar med refleksjon og diskusjon 
i grupper og i plenum. De vil få kunnskap om 
klinisk veiledningspedagogikk og innsikt 
i forskjellige problemområder som en veileder 
kan komme opp i. Kommunikasjon, veiled-
ningsmetodikk og veilederrollen vil være en 
viktig del av kurset. Det tar også opp hvordan 
veileder kan bistå en lege og arbeidsmiljøet 
når noe går galt, eller det oppstår konflikter.

Kurset ledes av cand.paed. Terje 
Pettersen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI). Han har i flere år vært tilknyttet 
pedagogisk seksjon i Legeforeningen.

– Sentralstyret vil ta stilling til om dette 
blir et fast tilbud og del av den obligatoriske 
kurspakken, sier Einar Skoglund.
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Nye fondsutvalg
Følgende medlemmer med personlige 
varamedlemmer ble oppnevnt til fondsut-
valgene for utdanningsfond II og III for 
perioden 2005–09:

Utdanningsfond II: Eirik Bø Larsen 
(leder), Sigrid Næss og Ivar Halvorsen. Per-
sonlige varamedlemmer: Gunnar Ramstad, 
Arne Eivindson og Hill Øien.

Utdanningsfond III: Rita Kolvik (leder), 
Fredrik A. S. Remers Hanssen og Kaare M. 
Gautvik. Personlige varamedlemmer: 
I. Kristin Aase, Ole Jacob Nilsen og Helge 
Bjørnstad Pettersen.

Medlemstallet øker
Norsk medisinstudentforening har nå 
passert 3 600 medlemmer. Dette er det 
høyeste medlemstallet noensinne. Fra 
30.8.–16.11. 2004 økte det totale med-
lemstallet i Legeforeningen med 500 med-
lemmer. Legeforeningen har nå mer enn 
22 500 medlemmer.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=53590

Ny leder for Nmf
Torstein Schrøder Hansen er valgt til ny 
leder av Norsk medisinstudentforening 
(Nmf) for perioden 1.1.– 31.12. 2005. 
Han studerer ved Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet (NTNU) i Trond-
heim og har lang erfaring som tillitsvalgt 
i Nmf. Rita Helleren, student ved universi-
tetet i Bergen, er valgt til ny nestleder.


