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Vil ha praksiskonsulenter 
i distriktspsykiatriske sentre2430

Praksiskonsulentordningen bør 
gjøres obligatorisk ved alle distrikts-
psykiatriske sentre, mener Legefor-
eningen.

Foreningen mener samtidig at Helse- og 
omsorgsdepartementet også bør vurdere 
å innføre ordningen i arbeids- og velferds-
forvaltningen (NAV).

Departementet foreslår nå en strategiplan 
for at mennesker med psykiske lidelser skal 
få mer samordnede tilbud fra helse- og 
sosialtjenesten og arbeids- og velferdsfor-
valtningen for å kunne utnytte sin arbeids-
evne. Legeforeningen støtter utgangs-
punktet for planen. Foreningen påpeker 
imidlertid at departementet i tiltakene ikke 
har tatt tilstrekkelig høyde for at en del som 
har psykiske vansker også kan ha ruspro-
blemer, og at det i noen minoritetsgrupper 
er store utfordringer både når det gjelder 
psykisk helse og deltakelse i arbeidslivet.

Hovedformålet med gjøre praksiskonsu-
lentordningen, der fastleger fungerer som 
kontaktformidlere på samhandling med 
spesialisthelsetjenesten, obligatorisk ved 
alle distriktspsykiatriske sentre (DPS), er 
å bedre samarbeidet, slik at behandlingsfor-
løpet for pasientene kan bedres blant annet 
gjennom å kartlegge og fjerne flaskehalser 
i behandlingskjeder.

I departementets høringsnotat om ord-
ningen, foreslås det å forplikte fastlegene 

til å ivareta flere kommunale oppgaver og 
delta i flere samarbeidsfora.

– Myndighetene må da se på om dimen-
sjoneringen på allmennhelsetjenesten må 
økes, skriver Legeforeningen, og viser til 
at fastlegene melder om et stadig økende 
arbeidspress med økte forventninger til 
samhandling med ulike instanser.

Departementet foreslår å styrke psyko-
logtjenester i kommunene. Legeforeningen 
er ikke enig i at dette bør prioriteres på 
bekostning av en styrking av det faglige 
nivået i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.
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Samlet serbiske og bosniske leger
2430

Legeforeningens menneskerettig-
hetsutvalg har samlet leger fra Serbia 
og Bosnia-Hercegovina for å gjen-
opprette det faglige samarbeidet.

Utvalget arrangerte et seminar som en del 
av utdanning i psykiatri for allmennprak-
tikere i de to landene, og samlet leger fra 
begge de tidligere konfliktområdene. All-
mennpraktikerne fra Sarajevo og Beograd 
dro også på gjensidige besøk i hverandres 
praksiser som en del av opplegget.

– Vi håpet at det ville være et ledd 
i forsoning og gjenoppretting av det faglige 
samarbeidet, sier Eline Thorleifsson, leder 
i Legeforeningens menneskerettighetsut-
valg. Deltakerne ga uttrykk for at de hadde 

hatt stort utbytte, både 
faglig og kollegialt, 
av besøkene.

– I Serbia spres nå 
undervisningsopp-
legget som en modell 
til andre byer. Vi 
mener dette samar-
beidsprosjektet har 
vært så vellykket at 
det burde fortsette, 
sier Eline Thor-
leifsson.
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Kjøp av helsetjenester 
for lette psykiske lidelser
Prosedyrene for oversendelse av doku-
menter mellom fastlege, behandler og NAV 
ved kjøp av helsetjenester for lette psykiske 
lidelser, er endret. Endringene skal sikre at 
distribusjon av taushetsbelagte medisinske 
opplysninger ikke kommer i konflikt med 
behandleres taushetsplikt.
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=124171

Hendig veileder 
fra barnelegeforeningen
Norsk barnelegeforening har nylig gitt ut 
ny og redigert utgave av Veileder i akutt 
pediatri.

– Det har vært et mål for redaksjons-
gruppen å samordne innholdet i den fore-
liggende utgaven med Veileder i generell 
pediatri som kom i 2006, sier redaksjonsan-
svarlig Claus Klingenberg. Det er lagt 
inn krysshenvisninger og de to veilederne 
utfyller hverandre nå godt. Begge vei-
lederne bygger på norsk behandlingstra-
disjon.

– Målgruppen er leger under utdanning 
i pediatri, men redaksjonen håper også at 
spesialister i pediatri, andre spesialiteter 
samt allmennleger kan ha glede av vei-
lederen, sier Klingenberg.

Veilederen er produsert i lommeformat 
og kan fåes ved henvendelse til: 
posten@legeforeningen.no eller telefon 
23 10 90 74.
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