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Den norske lægeforening

Innfører elektronisk rapportering476

Legeforeningen ønsker å forbedre og 
forenkle prosessen i forbindelse med 
den årlige rapporteringen om spesia-
listutdanningen.

Foreningen tar derfor sikte på å innføre 
elektronisk rapportering fra og med rappor-
teringsåret 2004.

For sykehusavdelingene vil dette inne-
bære at de må logge seg på en database, 
taste inn besvarelser på skjemaet og laste 
inn vedlegg som filer. Systemet vil sannsyn-
ligvis være klart til bruk primo mars 2005.

Sykehusavdelinger som er rapporterings-
pliktige, vil da motta en forespørsel om 
å sende inn en rapport inneholdende en 
PIN-kode. PIN-koden vil være unik for den 
enkelte rapporteringspliktige enhet og kun 
gjelde rapportering i en bestemt spesialitet. 
Alle som besvarer skjemaet elektronisk, vil 
motta tilbakemelding fra Legeforeningen 
i elektronisk form.

Systemet som har fått navnet SERUS – 
system for elektronisk rapportering av 
utdanningsvirksomheten på sykehus – 
er utviklet i samarbeid med GAN Media, 
Legeforeningens samarbeidspartner for 
nettsidene og manusnett.

– Den største fordelen med SERUS 
regner vi med å se på tidsforbruket, sier 
Inger Johanne Øien, fagsjef i medisinsk 

fagavdeling, seksjon for spesialistutdan-
ning. – Det brukes mange arbeidstimer 
hvert år på å produsere, håndtere og bear-
beide papirutgaver av skjemaene som 
brukes i rapporteringen. I tillegg har forsen-
delsen av papirskjemaene mellom de 
enkelte aktører og saksbehandlere tatt mye 
tid. En annen fordel er at skjemaene ikke 
kan komme på avveie. Den som er ansvarlig 
for å rapportere, behøver heller ikke lete 
etter tilsendt skjema, men kan kun be om 
å få PIN-koden på nytt. Det vil alltid være 
mulig å finne igjen en innlevert rapport 
i databasen, sier hun.

– SERUS vil kommunisere direkte med 
den databasen som mottar og bearbeider 
data fra årsrapportene. Dette innebærer at 
data innlevert til SERUS videreføres til 
Legeforeningens interne database, uten å gå 
veien om en saksbehandler som plotter dem 
inn. I tillegg til en besparelse på om lag ti 
effektive arbeidsdager, fjernes en mulig 
kilde til feil i datamaterialet, sier Inger 
Johanne Øien.
Les om spesialistutdanningen på: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=56719
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Svarer på spørsmål fra hjertesyke
476
Hjertelinjen gir viktig informasjon og 
gode råd om hvordan man kan leve 
med – eller forebygge – hjerte- 
og karsykdom.

– Hjertelinjen ble etablert av Nasjonalfor-
eningen for folkehelsen i 2001. Den er et 
telefontilbud til hjertesyke, deres pårørende 
og andre interesserte, forteller Carina Alm, 
fagkonsulent i Nasjonalforeningen.

– Til tross for at mange vet at de fikk 
mye informasjon mens de lå på sykehuset, 
husker de ofte ikke hva som ble sagt. 
Spørsmål om blant annet kosthold, trening, 
psykiske reaksjoner og samliv dukker 
gjerne opp i etterkant. Hjertelinjen får en 
del av disse. De aller fleste av dem som 
ringer, er pasienter eller pårørende. Mange 
er opptatt av hvilke rettigheter de har som 
pasient, og en del uroer seg for arbeidssitua-
sjonen. Mange er engstelige eller redde. 
Etter at de har fått svar, oppfordrer vi dem 
til å ringe inn på nytt hvis de skulle ha flere 
spørsmål, sier Alm.

– Vi understreker alltid at Hjertelinjen 
ikke er en diagnostisk og medisinsk 

tjeneste, og at den ikke 
kan erstatte legebesøk, 
sier hun. – Det har 
imidlertid vist seg 
å være etterspørsel 
etter et rådgivnings-
tilbud som dette.

– Vi ønsker å spre 
informasjon om vårt til-
bud slik at hjertesyke og 
deres pårørende får 
informasjon om Hjerte-
linjen og håper derfor at enda flere vil benytte 
seg av tilbudet dersom det gjøres mer kjent 
blant helsepersonell, sier Alm. Hjertelinjen 
har telefon 23 12 00 50. Den betjenes av kva-
lifisert personell med taushetsplikt og er åpen 
alle hverdager mellom kl 1000 og 1400. De 
som ringer inn betaler bare vanlige tellerskritt.

Ytterligere informasjon om tilbudet fås 
ved henvendelse til Carina Alm på tlf. 
23 12 00 39 eller på e-post 
carina.alm@nasjonalforeningen.no.
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Carina Alm

Godkjenning av spesialforening
Norsk forening for samfunnsmedisin opp-
rettes som spesialforening, under forutset-
ning av at lovene justeres i samsvar med 
Legeforeningens lover.

Nye medlemmer 
til rettshjelpsutvalget
Anne Helen Hansen, Leger i samfunnsme-
disinsk arbeid (LSA), og Joakim Oliu Moe, 
Norsk medisinstudentforening (Nmf) er 
oppnevnt som nye representanter til retts-
hjelpsutvalget for perioden 1.1. 2005 til 
31.12. 2008.

Medical Peace Work
Legeforeningen vil gå inn som samarbeids-
partner i et utdanningsprogram i medisinsk 
fredsarbeid. Programmet utvikles av Senter 
for internasjonal helse ved Universitetet 
i Tromsø. Hensikten er å viderekvalifisere 
leger i forebyggende fredsarbeid. Bakgrun-
nen for at Legeforeningen var invitert med, 
er menneskerettighetsutvalgets arbeid for 
å gjenopprette samarbeidet mellom lege-
foreningene i det tidligere Jugoslavia. 
Prosjektperioden er to år, og kostnader 
i forbindelse med prosjektet dekkes av pro-
sjektmidlene.

Samfunnsmedisinsk konferanse
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 
arrangerer konferansen «Du skal ikke tåle 
så inderlig vel…» i Tromsø 13.–15.4. Konfe-
ransen starter i Polarsenteret. Påmeldings-
frist 1.3. 2005. Last ned program og påmel-
ding her: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=5640


