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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Russiske og norske leger 
på felles faglig kurs i Finnmark
1419
For første gang ble det i mars arrangert et felles faglig kurs for russiske 
og norske leger i Kirkenes.

Det var regionsutvalg Nord som arrangerte 
kurset i samarbeid med fylkeslegen i Finn-
mark og Finnmark legeforening. Kurs-
temaet var KOLS og type 2-diabetes. I til-
legg til det faglige kurset ble deltakerne gitt 
en innføring i hvordan norsk og russisk pri-
mærhelsetjeneste er bygget opp. Torunn 
Janbu, Legeforeningens president, var til 
stede under deler av kurset, blant annet for 
å informere om Legeforeningens etter- og 
videreutdanning og internasjonale engasje-
ment.

Ønsker flere felles kurs
De russiske deltakerne besto av ti allmenn-
leger fra Arkhangelsk fylke og ti allmenn-
leger fra Murmansk fylke. I tillegg til 
legene var det 20 russiske sykepleiere blant 
kursdeltakerne.

– Vi fikk ideen om et felles faglig kurs 
våren 2005. Da hadde vi besøk av en dele-
gasjon russiske leger som var med på en 
rundreise i Finnmark for å se på hvordan 
primærhelsetjenesten er bygget opp her, 
fortalte Karin Straume som er fylkeslege 
i Finnmark og en av kursarrangørene. 
– Dette kurset har vært svært vellykket og 
utover det faglige har det vært et spennende 
møte med et russisk primærhelsevesen som 
er i sterk endring. Vi håper å kunne følge 
opp med et nytt faglig kurs ved en senere 
anledning, sa Straume.

Kontakt over landegrensene
Rolf Jørgen Bredesen, fastlege på Sømna 
i Helgeland, var en av de norske deltakerne 
på kurset. – Det er mitt første møte med det 
russiske helsevesen, og det er interessant 

å høre hvor engasjert de nå er i arbeidet 
med å styrke primærhelsetjenesten og å få 
ned antall sykesenger. Det har også vært 
spennende å treffe kolleger som jobber med 
det samme som deg, men under ganske 
andre forhold, sa han.

På samme nivå innen diabetes
Harald Sunde som til daglig jobber som 
fastlege ved Kirkenes legesenter var fore-
dragsholder på kurset om type 2-diabetes. 
– De russiske legene var interessert, og vi 
hadde en god dialog, sier Sunde. – Jeg fikk 
også inntrykk av at de er på samme nivå 
som norske leger innen diabetes, men det 
synes som om hvert fylke i Russland, i dette 
tilfelle Murmansk og Arkangelsk, har for-
skjellige opplegg for sine diabeteskon-
troller. For eksempel fortalte noen at opp-
følgingen ved hjelp av blodprøven HbA1c, 
som brukes fast i Norge for evaluering av 
blodsukkerkontroll, ikke var så mye brukt 
i Russland, mens andre fortalte at de bruker 
denne prøven mye, sier Sunde.

Alle foredragene på kurset ble holdt på 
norsk med russisk tolkning, men Sunde var 
den eneste foredragsholderen som i tillegg 
stilte med både norsk og russisk tekst på 
sine presentasjonsfoiler.

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Internett-kurs i medisinsk etikk
Sentralstyret vedtok i sitt aprilmøte at det 
skal utvikles et Internettkurs i medisinsk 
etikk. Opplegget skal kunne brukes både 
individuelt, i grupper og som ressurs for 
undervisere i medisinsk etikk. Kurset vil 
være fleksibelt slik at hele eller deler av 
det kan brukes på flere måter. Materialet 
vil også være en læringsressurs som skal 
kunne brukes av foredragsholdere i tradi-
sjonelle kurs, i gruppearbeid, i internunder-
visning osv.

I tilknytning til kurset vil det bli produsert 
tre videofilmer som viser tre ulike etiske 
dilemmaer. Prosjektbeskrivelsen er utar-
beidet av en prosjektgruppe bestående av 
Hans Kr. Flaatten og Karsten Kehlet fra de 
fagmedisinske foreningene, Reidun Førde 
og Reidar Pedersen ved Senter for medi-
sinsk etikk (SME) ved Det medisinske fakul-
tet i Oslo og Bjørn Oscar Hoftvedt fra Lege-
foreningens sekretariat.

Britisk president i CPME
Dr Michael Wilks fra The British Medical 
Association er valgt til ny president i CPME, 
The Standing Committee of European Doc-
tors, for perioden 2008–2009.

Valget skjedde på CPMEs møte 
i Warzawa lørdag 17. mars, i skarp konkur-
ranse med franskmannen dr. Calloc’h. 
Dr. Montgomery fra Tyskland, ble ny 1. vise-
president. Øvrige visepresidenter for neste 
valgperiode er dr. Fjeldsted (Island), 
dr. Radziwill (Polen) og dr. Calloc’h.

Les mer: www.legeforeningen.no/
?id=119163

Pasientsikkerhet på EUs agenda
Dr A. Rys, direktør i DG SANCO (Directorate 
General for Health and Consumer Affairs), 
var spesielt invitert til CPMEs møte i mars  
for å informere om EUs rolle innen helse. 
Han løftet blant annet frem at pasientsik-
kerhet står høyt på agendaen når DG 
SANCO diskuterer felles utfordringer og 
utvikling av helsesektoren. Dr. Rys frem-
hevet at pasientsikkerhet skal være et for-
bedringsarbeid hvor man legger vekt på 
å lære av sine feil, både individuelt og på 
systemnivå, fremfor å fokusere på skyld 
og sanksjoner.

Danske leger jubilerer
Den danske legeforeningen (Lægeforenin-
gen) feirer 150 år i 2007. Lægeforeningen 
ble stiftet i Korsør i 1857 og Lægemødet 
som er danske legers svar på landsstyre-
møtet, ble i slutten av april avholdt i stiftel-
sesbyen Korsør. De danske legene drøftet 
om de fortsatt skal ha en struktur med en 
desentralisert representasjon og hvordan 
den skal se ut, et tema som har skapt stor 
debatt. Strukturreformen i det danske hel-
sevesentet var også blant temaene.

Les mer: www.laeger.dk
– Det har vært interessant å få et innblikk i russisk 
primærhelsetjeneste, sier kursdeltaker Rolf 
Jørgen Bredesen og kursleder Harald Sunde. 
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President Torunn Janbu var til stede på kurset 
sammen med Karin Straume, som er fylkeslege 
i Finnmark. Foto Lisbet T. Kongsvik


