
864 Tidsskr Nor Legeforen nr. 8, 2011; 131

AKTUELT I FORENINGEN       
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– Hjernen må tas på alvor
Norsk nevrologisk forening arran-
gerte i mars Hjerneuken 2011 
med publikumsarrangementer 
på flere nevrologiske avdelinger.

Det var en aktiv uke der mange av forenin-
gens medlemmer bidro til å skape blest om 
hjernen og dens sykdommer. På Teknisk 
Museum i Oslo var det også en rekke arran-
gementer knyttet til Hjerneuken. Flere av 
medlemmene holdt foredrag om hjernen, og 
det ble gitt mulighet for publikum til å stille 
spørsmål og samtale om de ulike temaene. 
Publikum fikk også en forsmak på hjerne-
utstillingen Mind gap som åpner 17. april.

– Det var moro og et veldig artig tiltak, 
sier leder i foreningen Are Brean.

Medlemmer av foreningen hadde også 

flere kronikker på trykk, blant annet 
i Adresseavisen og i Aftenposten. I kronik-
kene ble blant annet viktigheten av at slag-
pasienter behandles med samme hastegrad 
som hjerteinfarktpasienter understreket. 
Enkelt sagt må hjernen tas på alvor og 
akutt hjerneslagbehandling organiseres 
etter samme modell som for hjerteinfarkt: 
Pasienten må transporteres direkte til det 
sykehus der det uansett tid på døgnet kan 
gis riktig diagnose og best behandling så 
raskt som overhodet mulig. Dette vil gi 
færre dødsfall av hjerneslag, og flere kan 
leve videre etter slaget med mindre grad 
av funksjonssvikt.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Legeforeningen satser på veiledning
Alle godkjente utdanningsavdelin-
ger plikter å oppnevne veileder 
for leger i spesialisering og det 
skal regelmessig og systematisk 
gjennomføres veilednings-
samtaler.

Alle sykehusleger mottar med dette Tids-
skriftet en lommefolder om veiledning av 
leger i spesialisering. Folderen er utarbeidet 
som ledd i Legeforeningens satsning på 
forskning og fagutvikling. Hensikten er kort 
å si noe om hva veiledning er, hvorfor det er 
viktig at leger i spesialisering får veiledning 
og hvilke temaer som egner seg for veiled-
ningssamtaler. Folderen bør ligge i lommen 
på alle legefrakker, og den bør brukes aktivt.

Overleger får lommefolderen som vei-

ledere og leger i spesialisering fordi de skal 
vite hva de har krav på.

I tillegg til dette satser Legeforeningen 
på å øke antall kvalifiserte veiledere ved 
å tilby kurs om veiledning. Informasjon om  
kursene fås ved henvendelse til Elin Stan-
geland på adresse elin.stangeland@lege-
foreningen.no eller Terje Pettersen på 
adresse Terje.Pettersen@stami.no. Utdan-
ningsprogrammet «Veiledning i medisinsk 
spesialistutdanning», som består av to 
filmer med kurshefte, er gjort tilgjengelig 
på nett, og våren 2011 blir prøveprosjekt 
med gruppeveiledning av leger i spesiali-
sering iverksatt.

Resultatene av evalueringen vil gjøres 
kjent gjennom Tidsskriftet.

Åse Brinchmann-Hansen
aase.brinchmann.hansen@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Kvalitetsprisen 2011 til BEST-stiftelsen
BEST (Bedre & systematisk teamtrening) er tildelt Den nasjonale Kvalitetsprisen 

2011 av Norsk Forum for Kvalitet i Helse- og sosialtjenesten (NFKH).
– Dette er en stor inspirasjon for alt helsepersonell som daglig står på for å yte bedre 

helsetjenester gjennom systematisk trening, sier stiftelsens daglige leder professor 
Torben Wisborg ved Hammerfest sykehus.

BEST ble startet i 1997 gjennom lokalt initiativ ved Hammerfest sykehus i samarbeid 
med Voss og Haukeland sykehus og Legeforeningen.

Det er andre gang NFKH deler ut Kvalitetsprisen. Den skal gå til tiltak som skal være 
virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere, være samordnet, ressursutnyttende og 
tilgjengelige og rettferdig fordelt.

Prisen ble delt ut under NFKHs årlige kvalitetskonferanse på Lillestrøm 9. mars.

– Beskytt nyrene – 
bevar hjertet!
Det var oppfordringen fra lederne 
i Norsk nyremedisinsk forening og 
Norsk cardiologisk selskap Cecilia M 
Øien og Stein Samstad på Verdens 
nyredag 10. mars. Nyresvikt øker risi-
koen for hjertesykdom både hos 
pasienter med diabetes og høyt blod-
trykk. Derfor var mottoet for Verdens 
nyredag «Beskytt nyrene og redd ditt 
hjerte».

– Dette er viktig kunnskap som vi 
ønsker å formidle til befolkningen, sier 
Øien. Både Øien og Samstad understre-
ker også det gode samarbeidet de to 
foreningene har med Landsforeningen 
for nyrepasienter og transplanterte.

– Det er flott at vi opptrer sammen 
på dager som dette. På den måten er 
det flere som formidler informasjon om 
viktigheten av dette budskapet, sier 
Samstad og Øien.

Dagen ble markert for sjette gang.

Oppnevning
Espen Thiis-Evensen (leder), Ingrid 
Smith og Svend Aakhus er oppnevnt 
som medlemmer av komité for inn-
stilling til reise- og studiestipend fra 
Caroline Musæus Aarsvolds fond for 
perioden 1.1. 2011– 31.12. 2014. Tomas 
Eagan er oppnevnt som varamedlem. 
I likhet med tidligere praksis var Norsk 
indremedisinsk forening bedt  om å 
fremme forslag til medlemmer.

Fondet disponeres av Legeforenin-
gen og av fondets avkastning deles det 
hvert år ut to studie- og reisestipendier 
til to yngre norske indremedisinere.

Kunngjøringer:

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjoner
I tråd med Legeforeningens anbefaling 
har Helsedirektoratet den 21.3.2011 
truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en 
samlet vurdering grunnlag for å god-
kjenne Nordlandssykehuset HF, Bodø 
som utdanningsinstitusjon for LIS 
i bryst- og endokrinkirurgi i gruppe II.

I tråd med Legeforeningens anbe-
faling har Helsedirektoratet den 
24.3.2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en 
samlet  vurdering grunnlag for å god-
kjenne Diakonhjemmets sykehus som 
utdanningsinstitusjon i fordøyelsessyk-
dommer i gruppe II.

Legeforeningen 125 år
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