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Nytt og spennende verktøy 
for simulering1859

Ved bruk av simulator kan leger nå øve seg på å åpne trange 
og tette årer i bekkenet og i beinet.

Spesialitetskomiteen i karkirurgi tok våren 
2010 initiativ til kurset endovaskulær kir-
urgi med simulatortrening. Gjennom fore-
lesninger og praktisk trening på avanserte 
simulatorer lærte kursdeltakerne å bruke 
kateter og wire og de ble introdusert for det 
som er nødvendig for å utføre endovasku-
lære prosedyrer. Deltakerne fikk både grun-
leggende teoretisk undervisning og praktisk 
trening på simulatorer.

– Målgruppen var LIS-karkirurgi og LIS-
intervensjonsradiologi, og målsettingen var 
å gi teoretisk og praktisk innføring i basal 
endovaskulær behandling, forteller kurs-
leder Tor Flørenes, overlege ved hjerte-, 
lunge- og karklinikken ved Oslo universi-
tetssykehus, Aker sykehus.

Kursarrangøren hadde hentet inn flere 
instruktører som ga kursdeltakerne praktisk 
simulatortrening med intervensjon på iliaca, 
på nyrearterier og på AFS. De fikk innfø-
ring i to bekkenkasi og bruk av ballong-
montert stent ved forkalkede lesjoner.

Effektivt supplement
– Trening med simulator kan aldri bli 
hundre prosent realistisk, sier Tor Flørenes, 
men simulering kan være et dynamisk og 
effektivt supplement i medisinsk utdanning. 
– Interaktiv simulering bidrar til å skape et 
miljø som er nødvendig for virkelig å lære 
og opprettholde nye ferdigheter og kunn-
skap. – Bruk av simulator gir mulighet for 
å praktisere i trygge og realistiske situa-
sjoner uten at pasientene utsettes for risiko, 
sier han.

Kursdeltakerne ga positive tilbakemel-
dinger på kurset og syntes det var en 
effektiv og trygg metode for å lære viktige 
prosedyrer.

En representant for firmaet som leverer 
simulatorprogrammet var til stede under 
hele kurset.
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lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
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Ny statusrapport
1859

Statusrapport 2011 omhandler behovet for en mer balansert styring av helsetjenesten 
som også inkluderer måling av kvalitet. God integrering med forbedrings- og pasient-
sikkerhetsarbeid i klinikken og på fastlegekontoret, og gode vilkår for fagutvikling, 
utdanning og forskning vil være sentrale premisser i arbeidet. Temaet er valgt med 
utgangspunkt i forslag fra Overlegeforeningen og Yngre legers forening. Statusrap-
porten skal ferdigstilles og presenteres på landstyremøtet i mai 2011, etter en bred intern 
høring i organisasjonsleddene som gjennomføres fra januar/februar 2011.

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Lånefond for privat praksis
Fondets formål er å yte lån til leger som 
skal etablere privat legepraksis og til leger 
som skal utvide, flytte eller foreta påkost-
ninger i en etablert praksis.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
1994.0

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekol-
legene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som høyt arbeids-
press/overbelastning, sykdom hos leger, 
utbrenthet, personlige kriser, misbruks-
problemer, vanskelige arbeidsforhold, 
klagesaker mot leger og negativ medie-
eksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Ansvarsforsikring 2010
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. 
Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha 
denne forsikringen som et tillegg til den for-
sikringsordningen som følger av ordningene 
i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Bank- og forsikringsavtale
Legeforeningen har sammen med de andre 
akademikerforeningene en samarbeids-
avtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: 
www.legeforeningen.no/id/271.0

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

En av kursdeltakerne øver seg på innføring av stent i simulatoren. Foto Lise B. Johannessen


