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Stor aktivitet i NOKLUS
– Vi og kvalitetsforbedringsfond III 
er godt fornøyd med den store 
aktiviteten som NOKLUS driver og 
som er viktig for å bedre kvaliteten 
i helsetjenesten.

Det sier Geir Riise, leder av styrings-
gruppen for NOKLUS (Norsk kvalitetsfor-
bedring av laboratorievirksomhet utenfor 
sykehus). NOKLUS sin totale aktivitet er 
omfattende og har økt mye i forhold til 
2009. – 2010 var et spennende år for virk-
somheten, sier Riise, blant annet ble 
NOKLUS resertifisert etter IS0 9001: 2008. 
Han legger til at de har hatt særlig fokus på 
aktivitet overfor nye deltakere, egenkontroll 
av antikoagulasjonsbehandling og produk-
sjon av nytt kvalitetskontrollmateriale.

– Omtrent 10 000 pasienter i Norge kan 

være egnet til å drive med egenkontroll av 
marevandosering der måling av PT-INR og 
dosering av Marevan inngår i nært samar-
beid med pasientens faste lege, forteller 
Riise. NOKLUS har utarbeidet et opplegg 
der pasienter opplæres i både måleteknikk 
og dosering på en standardisert og lik måte 
i hele landet. I Norge er ansvaret for dette 
lagt til de regionale helseforetakene, og det 
arbeides for at NOKLUS sitt opplegg skal 
benyttes i hele landet. – NOKLUS sam-
arbeider med Helse Nord RHF i et prosjekt 
der 180 pasienter læres opp i egenkontroll, 
men opplæring og oppfølging av pasienten 
skal skje i nært samarbeid med pasientens 
faste lege, sier Riise.

I 2010 har antall deltakere i NOKLUS 
økt med 180. Det er blitt arrangert 60 % 
flere kurs og antall kursdeltakere har økt 
med 30 % i forhold til 2009. Bakgrunn for 
veksten i aktivitet skyldes at de nye del-

takerne er sykehjem der det er behov for 
å holde kurs på det enkelte sykehjem.

Sykehjemmene skal være med gratis i to 
år og kan så delta til selvkost. 2010 var det 
første året der de første sykehjemmene 
(307) som hadde deltatt gratis i 2008–09 
skulle betale for å delta. 22 av disse syke-
hjemmene meldte seg ut i løpet av 2010. 
Det ble som foregående år nødvendig 
å arbeide for å øke den statlige bevilg-
ningen til sykehjemsprosjektet i 2011. Dette 
lyktes og har også bidratt til at man fikk 
oppmerksomhet på betydningen av god 
laboratorievirksomhet på sykehjemmene.

Ytterligere informasjon om NOKLUS 
er tilgjengelig på www.noklus.no
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Takket legene
– En ufattelig tragedie rammet Norge 22. juli og utallige personer er 
påført lidelser det tar lang tid å lege, sier Legeforeningens general-
sekretær Geir Riise.

Legene og annet helsepersonell stod 
sammen om å hjelpe ofrene og de pårø-
rende etter terroraksjonen i regjeringskvar-
talet og på Utøya. Katastrofen viste at det er 
godt etablerte systemer i helsetjenesten for 
håndtering av akuttsituasjoner.

– Vi ønsket å bistå i arbeidet med de res-
surser og muligheter vi har og stilte vårt 
organisasjonsapparat til disposisjon for den 
sentrale beredskapsledelsen, forteller Riise.

– Hendelsene berørte oss alle meget 
sterkt og Legeforeningen holdt åpen linje 
for medlemmer som trengte kontakt, behov 
for å formidle informasjon eller noen 

å snakke med. Mange leger kjempet for 
å redde liv og har vært i situasjoner som det 
vil ta tid å bearbeide, sier han.

Takket legene
Daværende president i Legeforeningen 
Torunn Janbu ønsket å takke legene som 
gjorde og fortsatt gjør, en uvurderlig innsats 
for de skadede og deres pårørende. Noen 
uker etter tragedien besøkte hun derfor 
legene ved sykehusene og legevaktene som 
tok imot ofrene etter katastrofen. I møte 
med legene takket Janbu for innsatsen de 
gjorde i forbindelse med 22. juli-kata-

strofen og sa at hun var stolt av den gode 
jobben de hadde utført. Hun redegjorde 
også for hva Legeforeningen hadde gjort 
i forbindelse med katastrofen og om sam-
arbeidet med myndighetene. Janbu opp-
fordret legene til å kontakte Legeforeningen 
dersom de hadde spørsmål. Flere pekte på 
behovet for å gjennomgå hendelsene 
grundig for å lære av det som ble gjort.

Legene satte stor pris på besøket fra pre-
sidenten. Plasstillitsvalgt overlege Toril 
Morken ved Bærum sykehus takket presi-
denten fordi hun tok seg tid til å besøke 
sykehusene nå mot slutten av president-
perioden – «det kjennes godt at noen ser 
den innstasen som daglig blir gjort av 
sykehusets leger», sa hun.

Oppfordret til å kontakte fastlegen
Fastlegene har en viktig rolle overfor alle 
som ble rammet av tragedien og alle som 
hadde behov ble oppfordret til å kontakte 
sin fastlege. – Fastlegene er sentrale kon-
takter når folk har behov for hjelp, sier 
Riise og understreker at det også var viktig 
med en lav terskel mellom fastlegene og 
psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i forhold 
til rådgivning og behandling.
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– Skadelegevakten i Oslo fikk en varm takk for innsat-
sen etter bombeangrepet i Oslo. Fra v. Torunn Janbu, 
Geir Riise, Knut Melhuus, Anne Kathrine Nore og 
Shahid Javaid. Foto Lise B. Johannessen


