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AKTUELT I FORENINGEN       

Spennende seminar på Vega1064

Himmelblålandet viste seg fra sin aller beste side da Legeforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge 
inviterte til fagpolitisk konferanse på Vega i mars.

I underkant av 90 leger fra Møre- og 
Romsdal i sør til Finnmark i nord deltok på 
konferansen i tillegg til Legeforeningens 
ledelse og inviterte innledere. Her ble dags-
aktuelle fag- og helsepolitiske temaer 
blandet sammen med gourmetmat fra Hel-
geland. En meget vellykket blanding som 
skapte god stemning og stort engasjement.

Været viste seg fra sin beste side og 
stemningen var stor da hurtigbåten svingte 
innom Ylvingen på tur til Vega. På Folkets 

Hus ventet hjemmelaget fisketerte og debatt 
om svineinfluensapandemien.

Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund kom 
til Helsedirektoratet samtidig som WHO 
erklærte pandemien i fjor vår. Han tok med 
seg mange nyttige innspill fra salen til den 
nasjonale evalueringen som er på gang.

Samhandlingsreformen ble utsatt av 
regjeringen under konferansen, og var 
heller ikke tema. Det var derimot syke-
fravær, legehelse, folkehelsearbeid og New 

Public Management. Politiske veteraner 
som Inge Lønning og Gudmund Hernes 
bidro sterkt med både sin kompetanse og 
tørrvittighet. Jon Magnussen klarte også 
denne gangen å skape diskusjon blant både 
menige medlemmer og yrkesforenings-
ledere.

Legeforeningens ledelse med president 
Torunn Janbu i spissen presenterte noen 
av sakene det jobbes med sentralt. Tillits-
valgte og medlemmer fikk god innsikt 
i hvordan foreningen driftes med sine 
mange underforeninger gjennom henne, 
generalsekretær Geir Riise og lederne 
i yrkesforeningene.

Deler av konferansen var sykehusleger 
og allmennleger delt. Sykehuslegene fikk 
nyttig informasjon om arbeidsmiljøvernlov 
og arbeidsbelastning, samt innspill fra Jon 
Magnussen om økonomisk fordeling 
mellom RHF-ene. Allmennlegene og sam-
funnsmedisinerne lærte mer om hva som 
fremmer og hemmer rekruttering av leger 
i kommunehelsetjenesten og faktorer som 
bidrar til sosial ulikhet i helse.

Konferansen ble meget vellykket og nå 
skal lokalforeninger og regionsutvalgene 
i Midt-Norge og Nord-Norge diskutere om 
det blir en ny konferanse i 2011.

Tove Myrbakk
nlfinfo@frisurf.no
Nordland legeforening

Hjelpemiddel for å redusere avvik1064

Verdens helseorganisasjons (WHO) sjekkliste for trygg kirurgi er et hjelpemiddel for å redusere avvik 
fra etablerte prosedyrer ved kirurgiske inngrep og derav redusere skader og komplikasjoner.

Legeforeningen og andre aktører arrangerte 
i april et fagseminar om WHOs sjekkliste 
(«WHO’s Safe Surgery Checklist») for 
trygg kirugi.

– Jeg håper operasjonspersonell og deres 
ledere vil lære mer og utveksle praktiske 
erfaringer med innføring og bruk av sjekk-
listen, sier Ellen Deilkås, leder i Legefor-
eningens pasientsikkerhetsutvalg.

Seminaret belyste også fallgruver ved 
bruk av sjekklister generelt, og erfaringer 
fra annen sikkerhetskritisk virksomhet som 
viser at hensiktsmessig bruk av sjekklister 
avhenger av god sikkerhetskultur. – Vi tror 
deltakerne også hadde nytte å lære om 
dette, sier Deilkås.

Høsten 2009 ble WHOS sjekkliste for 
trygg kirurgi diskutert internt av Norsk kir-
urgisk forening (NKF) og pasientsikker-
hetsutvalget. Mange sykehus har innført 
bruk av sjekklisten, og det ble uttrykt et 
behov for å utveksle erfaringer.

Med bakgrunn i felles interesse gikk 
derfor blant andre Norsk kirurgisk forening, 
pasientsikkerhetsutvalget og Kunnskaps-
senteret sammen under en felles agenda, 
og man ble enige om å gjennomføre et fag-
seminar slik at operasjonspersonell kunne 
få mulighet til å utveksle erfaringer om 
hvordan sjekklisten kan og bør brukes.

En pilotstudie fra 2008 viser at bruk av 
sjekklisten reduserte en tredel av komplika-

sjoner og dødsfall ved kirurgiske inngrep. 
Åtte sykehus var med i piloten og resulta-
tene ble publisert i New England Journal of 
Medicine i januar 2009 (1).

Les mer om sjekklisten på WHOs Inter-
nett-sider under overskriften «Trygg kirurgi 
redder liv»: www.who.int/patientsafety/
safesurgery/en/
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