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Den norske lægeforening

Gode erfaringer med 
praksiskonsulenter i sykehus
Nøkkelord er samarbeid, helhetstenk-
ning, kommunikasjon og utvikling.

I Danmark er praksiskonsulentordningen 
landsdekkende og har eksistert fra 1991. 
Den er lokalt forankret og eies av fylkene. 
25 praksiskoordinatorer og 250 – 300 prak-
siskonsulenter deltar, og det er stor varia-
sjon i oppbyggingen.

– Nettverket av fastleger sikrer og styrker 
samarbeidet mellom sykehus, fastleger og 
kommunen til fordel for den enkelte pasient, 
fortalte direktør Poul Brix Jensen i Dansk 
selskab for almen medicin (DSAM) da Oslo 
legeforening og Alment praktiserende lægers 
forening (Aplf) arrangerte konferanse om 
praksiskonsulentordningen i januar.

Alle fylker og de fleste sykehus 
i Danmark er med på ordningen. En evalue-
ring viser at samarbeidsproblemer løses, og 
at kommunikasjonen mellom sektorene 
øker. Det er rimelig tilfredshet med 
ordningen, men det er en svakhet at en 
tredel av fastlegene er nærmest likeglade: 
– Ordningen hviler på ildsjeler, den er ikke 
institusjonalisert, sa Brix Jensen.

I Norge er også praksiskonsulentord-
ningen etablert (1).

– Bedre samarbeid rundt pasientene er 
målet med ordningen i Tromsø, fortalte 
Unni Ringberg, fastlege og praksiskoordi-
nator ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN). – Det viktigste er dialogen, å minne 
sykehuset på at allmennpraksis finnes og at 
det er der pasienten oftest har kontakt, sa 
hun. Ved UNN har man hatt ordningen siden 

1995, og den har vært fast etablert siden 
2002. Ordningen omfatter ti avdelinger, og ti 
praksiskonsulenter deltar i arbeidet. 
– Å bygge allianser, ha interesserte koordi-
natorer og interessert sykehusledelse er 
forutsetninger for å lykkes, sa Ringberg.

– Fra Aplfs side ser vi dette som et 
redskap for en mer helhetlig pasientbehand-
ling, sa leder Kjell Maartmann-Moe. 
– Bakgrunnen for at kurset ble arrangert er at 
regionsutvalget i Helse Øst, Oslo legefor-
ening og Aplf ønsker å bedre samhandlingen. 
Aker sykehus vil starte opp med praksiskon-
sulentordning og samarbeider med Legefor-
eningen for å komme i gang, sa lederen.

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Litteratur

1. Frydenberg K, Nylehn P. Praksiskonsulenter ved 
alle norske sykehus! Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 
123: 2481.

Egenandelsøkningene skapte debatt
Det var høy temperatur og stort 
engasjement på Aplfs regionsvise 
medlemsmøter på nyåret.

Alment praktiserende lægers forening 
(Aplf) har i løpet av januar holdt medlems-
møter i alle helseregionene. Styret og Aplfs 
fagutvalg valgte for første gang denne 
måten å komme ut til medlemmene på, for 
å høre hva de er opptatt av. Særlig stort 
engasjement vakte, ikke uventet, egen-
andelsøkningene som kom som følge av 
budsjettforliket i Stortinget like før jul.

– Økningene i egenandelene skaper 
administrative og faglige problemer. Det 
blir mer tungvint å kommunisere telefonisk 
med pasienter og pårørende, var noen av 
kommentarene.

– Egenandelsøkningene har skapt det 
komplette byråkratiske kaos. Stortinget er 
ikke klar over hva de har vedtatt. Ordningen 

kamuflerer politikernes manglende respekt 
for pasientene, sa Arne Røde fra Akershus.

– Klag til helseministeren og Stortinget, 
ikke til oss, var oppfordringen legene gjerne 
ville gi sine pasienter. Flere var også opptatt 
av at et lavt tak på egenandelene før pasien-
tene får frikort, er viktigere enn å betale 
noen ekstra kroner i egenandel for pasienter 
som sjelden oppsøker lege. Aplfs leder Kjell 
Maartmann-Moe, orienterte om at styret 
ønsker landsrådets råd om hvordan man skal 
gå videre med denne saken.

På medlemsmøtene var også L-takstene, 
helsenett, legeregningskontroll, syke- og 
pensjonsordningen for leger og listelengde 
diskusjonstemaer. På Aplfs hjemmesider 
www.legeforeningen.no/index.gan?id=
14172 finner man utdypende informasjon.
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Ny reisebyråavtale
Berg-Hansen Reisebureau er fra 1.3. 2004 
Legeforeningens nye hovedsamarbeids-
partner innen reisetjenester. Eksisterende 
avtale med Via Flyspesialisten utgår 29. 
februar.

Den nye avtalen innebærer lavere betje-
ningskostnader (gebyrer), stor og kompe-
tent kongressavdeling og mulighet for 
skreddersydd selvbookingsløsning.

All informasjon om den nye avtalen fin-
ner du på Legeforeningens nettsider 
(www.legeforeningen.no). Spørsmål kan 
rettes til Britt Ingebretsen på tlf. 23 10 92 
17 eller e-post: britt.ingebretsen@legefor-
eningen.no

Resepter skal ha 
fødselsnummer
Reseptbasert legemiddelregister (Resept-
registeret) ble etablert 1.1. 2004 ved Nasjo-
nalt folkehelseinstitutt. Et reseptregister 
med god datakvalitet er avhengig av at alle 
ledd leverer så gode data som mulig. 
Pasientens fødselsnummer er et meget 
viktig element i registeret. Derfor ble det 
innført krav om å føre fødselsnummeret på 
resepten fra 1.10. 2003.
Les mer: www.fhi.no

Nytt hefte for leger
Legeforeningens menneskerettighetsut-
valg har utarbeidet heftet Flyktningepa-
sienten. Heftet tar for seg allmennpraktike-
rens møte med pasienter som har opplevd 
ekstreme påkjenninger. Publikasjonen kan 
lastes fra menneskerettighetsutvalgets 
nettsider: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=18786

Praksiskonsulentordningen bidrar til god 
pasientbehandling, mener Kjell Maartmann-
Moe, Unni Ringberg og Poul Brix Jensen. 
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