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Veileder kolleger 
i forskrivning av legemidler355

Legeforeningen har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet 
og Universitetet i Oslo tatt initiativ til prosjektet kollegabasert terapi-
veiledning for bedre bruk av legemidler i allmennpraksis, som starter 
på nyåret.

Kollegabasert terapiveiledning (KTV) er 
betegnelse på en ny form for produsentnøy-
tral etterutdanning om legemidler og lege-
middelbehandling for allmennpraktikere. 
Hensikten er å formidle relevant kunnskap 
som skal medvirke til bedre behandling 
med legemidler i allmennpraksis. Det fag-
lige innholdet i veiledningen formidles til 
allmennlegene av spesielt opplærte all-
mennpraktikerkolleger, såkalte Kollega-
Konsulenter, eller KoKoer.

Prosjektet som ledes av Jørund Straand, 
professor dr. med. og spesialist i allmenn-
medisin, vil berøre ca. 600 allmennleger 
samt 25–30 veiledere (KoKoer). Disse er 
alle allmennleger i klinisk praksis. Kollega-
Konsulentene har deltatt i et obligatorisk 
opplæringsprogram som har foregått over 
to samlinger, og som er godkjent som et 
klinisk emnekurs. De øvrige deltakerne 
i prosjektgruppen er Svein Gjelstad, all-
mennlege og forsker KTV og Trine Bjørner, 
prosjektmedarbeider, dr.med. og spesialist 
i allmennmedisin.

– KTV skal i første omgang prøves ut 
i form av et avgrenset prosjekt som skal 
evalueres vitenskapelig, sier Trine Bjørner. 
– Evalueringen vil langt på vei avgjøre om 
KTV skal inngå som en fast del av allmenn-
legenes etterutdanning i fremtiden. Av 
hensyn til evalueringen er gruppene tilfel-
dig fordelt til å motta én av to etterutdan-
ningspakker. Disse er Bedre bruk av lege-
midler hos eldre og Bedre bruk av antibio-
tika ved luftveisinfeksjoner. – KoKoenes 
opplæring er skreddersydd for det aktuelle 
terapiområdet de skal formidle til legene 
i etterutdanningsgruppene, og evalueringen 

vil særlig se etter ønskede endringer i de 
deltakende legers forskrivningspraksis, sier 
hun.

Seksjon for allmennmedisin ved Univer-
sitetet i Oslo er ansvarlig for planlegging, 
gjennomføring og evaluering, mens Lege-
foreningen finansierer det sammen med 
Helse- og omsorgsdepartementet.

Kvalitetsindikatorer
Det er utviklet et sett kvalitetsindikatorer 
for å måle bedre bruk av legemidler innen-
for de to utvalgte områdene. Intervensjonen 
går ut på å diskutere legenes egen forskriv-
ning i allerede eksisterende smågrupper. 
Forskrivningen registreres ved at man får 
tilgang til data fra det nasjonale reseptregis-
teret og fra legenes elektroniske pasient-
journaler. Dette forutsetter skriftlig sam-
tykke fra alle deltakende leger. Det er utvik-
let et eget dataverktøy som er tilpasset hvert 
enkelt journalsystem slik at uttrekk vil gå 
raskt.

– Håndtering av uthentede indikatordata 
vil bli gjort i henhold til de godkjenninger 
og forutsetninger som er gitt av Datatilsynet 
og Sosial- og helsedirektoratet, sier Jørund 
Straand.

KTV-prosjektet foregår i etablerte etter-
utdanningsgrupper som er tilmeldt 
prosjektet. Legene som deltar i gruppene vil 
delta i til sammen tre atskilte bolker struk-
turert etterutdanning som i sum vil utgjøre 
et klinisk emnekurs.
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KoKoene, her i egne T-skjorter med sentralt plassert logo, gleder seg til å ta fatt på veilederopp-
gaven. Foto Lise B. Johannessen

Norsk forening 
for intervensjonsradiologi
Foreningen som er en spesialforening 
under Legeforeningen, har etablert en egen 
nettside: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=87109

Alle spesialforeninger med egne nett-
sider finner du under: 
www.legeforeningen.no/index.gan?id=328

Når pasienten ønsker erstatning
Spesialisterklæringene er viktige når retten, 
trygdeetaten eller forsikringsselskapene 
skal vurdere erstatning for personskade. 
Men det kan bli spørsmål om kompetan-
sen, grundigheten og upartiskheten hvis de 
sakkyndige legene kommer til ulik konklu-
sjon i samme skadetilfelle. På http://lupin.
legeforeningen.no/ kan du ta kurs i å utar-
beide spesialisterklæringer slik at alle rele-
vante opplysninger og vurderinger kommer 
med. Kurset går gjennom prinsippene for 
vurdering av årsaksspørsmålet, for fastset-
ting av medisinsk invaliditet og funksjons-
vurdering. Det er godkjent med 15 timer 
som valgfritt kurs for samtlige spesialiteter.

Danske leger ønsker forbud 
mot passiv røyking
– Et forbud mot røyking i det offentlige rom 
står høyt på ønskelisten til Den Almindelige 
Danske Lægeforening. Det fastslo formann 
Jens Winther Jensen da han 12. desember 
i fjor åpnet en konferanse om passiv røy-
king. – Det er en nesten uendelig rekke av 
argumenter for å gjennomføre et forbud 
ved lov, sa han.

Læger.dk
Den almindelige danske lægeforening 
(DADL) har fått ny Internett-portal: 
Læger.dk. Den nye Internett-adressen er: 
www.laeger.dk

Svensk visepresident i UEMS
Gunilla Brenning fra Sveriges läkarförbund 
ble i oktober 2005 valgt til ny visepresident 
i den europeiske spesialistorganisasjonen 
Union européenne des médecins specialis-
tes (UEMS). Ny president er Dr. Fras fra 
Slovakia. De øvrige styremedlemmene er 
Dr. Borman fra Storbritannia, Dr. Berchicci 
fra Italia og Dr. Magyari fra Ungarn. 
Les mer: www.uems.net/


