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Går sammen om forskning962

De ønsker å stimulere til mer tverr-
faglige samarbeid om forskning. 
Nå har to av de fagmedisinske 
foreningene laget felles stipend- 
og forskningskomité.

I Norsk forening for infeksjonsmedisin og 
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
så man at skillene mellom de to foreningene 
ble større etter organisasjonsendringen 
i 2007, da de ble fagmedisinske foreninger 
delt etter spesialitet. Nå håper de to forenin-
gene at felles forskningssatsing både skal 
sørge for tverrfaglig samarbeid 
og hjelpe til å holde formalisert kontakt.

Bente Bergersen, leder i Norsk forening 
for infeksjonsmedisin, sier at de blant annet 
ser for seg tverrfaglig forskning innen valg 
av smalspektret antibiotika.

– Norge er et bra sted å gjøre studier, 
siden vi er restriktive, bruker mer smal-
spektret antibiotika enn i andre land og mye 
vanlig penicillin ved sykehusinnleggelser. Vi 
har også lite resistens, og har ikke gitt opp 

kampen mot MRSA 
slik man har gjort en 
del andre steder. Slike 
typer studier vil ikke 
legemiddelindustrien 
sette i gang, så det 
må vi som forening 
ta initiativ til, sier hun.

De to foreningene 
har fått økt potten med 
stipender og forsk-
ningsmidler etter at 
de laget felles komité, 
og de har også opprettet et eget reise- og 
hospiteringsstipend.

– Vi har informert om den nye ordningen 
på både nettside og i e-post til medlemmene. 
Nå håper vi på mange søkere, sier Bergersen.

Første felles utdeling av midler skjer når 
Norsk forening for infeksjonsmedisin og 
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
møtes til vårmøte i mai.

Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Satser på nettundervisning962

Norsk forening for infeksjonsmedisin 
satser nå på nettundervisning som en 
del av den obligatoriske internunder-
visningen på sykehusavdelingene.

– Deltakerne i undervisningen laster ned en 
PowerPoint-presentasjon fra nettet og ser 
på den samtidig som forelesningen pågår 
via telefonmøte. Så er det en spørsmåls- og 
diskusjonsdel hvor alle kan delta til slutt, 
forklarer Tore Stenstad, overlege ved Syke-
huset Vestfold.

Stenstad har ansvaret for den nye sat-
singen i foreningen. Han forteller at de har 
valgt å legge opp undervisningen slik at 
terskelen for å bli med skal være lavest 
mulig og ikke kreve mye teknisk utstyr.

– Blant årsakene til at foreningen satser 
på slik undervisning, er at det er en del 
sykehus som har små miljøer innen infek-
sjonsmedisin, og at det dermed kan kreve 
mye tid og ressurser til gjennomføring og 
planlegging av internundervisningen til 
leger i spesialisering på hvert sted, sier han. 
Håpet er at infeksjonsmedisinerne kan dra 
mer veksler på ressursene ved universitets-
avdelingene.

– Vi håper også at nettundervisningen 
i fremtiden kan være kontaktarena for 

infeksjonsmedisinere i hele landet og bli et 
forum for diskusjon, for eksempel om 
nasjonale retningslinjer eller for å enes om 
lik praksis på ulike felt, sier han.

Stenstad sier at en utfordring de opplever 
nå, er å få den nye nettundervisningen for-
ankret i ledelsen ved de ulike sykehusavde-
lingene i landet. Målet er å få dem til 
å innpasse undervisningen som del av den 
vanlige, planlagte undervisningen. Fore-
løpig har de planlagt to nye seanser, mens 
de fra høsten av satser på månedlige fore-
lesninger.

– Da vi kjørte den første forelesningen, 
om endokarditt, fikk vi med 11 avdelinger. 
To til forsøkte å koble seg på, men hadde 
tekniske problemer. Tilbakemeldingene var 
veldig positive, både med hensyn til fore-
drag og diskusjonsrunde, forteller han.

Stenstad sier at de har sett til øre-nese-
hals-legene, når de nå har laget et slikt 
tilbud.

– De har en formell forankring i ledelsen 
ved avdelingene, og det gir forpliktelser. Vi 
håper å få til det samme hos oss, sier han.

Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Stor pågang 
til de nye BUP-dagene
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk for-
ening har slått sammen sine årlige begi-
venheter og arrangerer for første gang 
BUP-dagene i Stavanger 23. – 25. april. 
I arrangementet inngår foreningens års-
møte, seminarer, plenumsforelesninger, 
fagpolitiske drøftinger og det årlige etter-
utdanningskurset.

Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=137303

Ikke enighet om 
særbestemmelser
Oslo kommune og Legeforeningen kom før 
påske ikke til enighet i forhandlingene om 
særbestemmelser. Kommunen avviste alle 
krav med økonomi og henviste disse til 
hovedtariffavtaleforhandlingene.

Legeforeningen la i forhandlingene blant 
annet vekt på å styrke muligheten for 
rekruttering av leger til sykehjem og ønsket 
en oversiktlig ordning for beredskap for 
smittevern. Det er også lagt inn krav for tur-
nusleger. Oslo kommune har tidligere avvist 
å forhandle særbestemmelsen for legene.

Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=137353

Nytt kurs i trygdemedisin
Et nytt nettbasert kurs der ytelser etter 
folketrygdloven er tema, skal hjelpe legen 
i møte med pasienter. Mange leger må 
daglig forholde seg til Norges viktigste 
velferdslov, folketrygdloven. Regelverket 
er omfattende og det er rom for skjønn. 
Pasientene og NAV har ofte ulike forvent-
ninger til legen.

Kurset, som er utarbeidet av Grete Dam-
berg, NAV, Anne Haugen, Rikshospitalet og 
Georg Espolin Johnson, Trygderetten, gir 
en innføring i regelverket med hovedvekt 
på de ytelser og bestemmelser som enhver 
lege i samhandling med NAV bør kjenne til.

Kurset er likevel spesielt rettet mot all-
mennpraktiserende leger. En praktisk til-
nærming ligger til grunn for kurset, med 
pasienthistorier som utgangspunkt for dis-
kusjoner om tokning av regelverket. Slik blir 
bestemmelsene knyttet direkte mot situa-
sjoner mange leger vil kjenne seg igjen i.

Kurset ble lansert 28.3. 2008. Det er til-
gjengelig på http://lupin.legeforeningen.no. 
Det er søkt godkjent som poenggivende.

Kritisk til forslag 
om henvisningsrett
Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennle-
geforeningen er sterkt kritisk til et forslag 
om at optikere skal få direkte henvisnings-
rett til øyelege. – Forslaget er ikke basert 
på kunnskap om hva som er medisinsk nyt-
tig. Det mangler trolig faglig begrunnelse, 
og jeg regner med at det ikke vil bli gjen-
nomført, sier han. Les mer: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=137275

Bente Bergersen. 
Foto privat


