
Tidsskr Nor Legeforen nr. 17, 2013; 133   1893

AKTUELT I FORENINGEN

Vellykket sykehjemsprosjekt
i Noklus1893

Som et ledd i Omsorgsplan 2015, og for å styrke legetjenesten på 
sykehjem ved å bedre kvaliteten på laboratoriearbeidet, har sykehjem 
i perioden 2007 – 12 fått tilbud om to års gratis deltakelse i Noklus. 
Noklus har nylig avlevert en sluttrapport til prosjektet som nå er over 
i en driftsfase.

– Det har vært et stort og vellykket prosjekt,
sier prosjektleder Siri Fauli Munkerud. Hun
forteller at det ble gitt et introduksjonstil-
skudd for å stimulere flere kommuner til å
knytte sine sykehjem til Noklus, og at strate-
gien har vist seg å være vellykket.

Antall deltakende sykehjem som får fag-
lig oppfølging i laboratoriearbeidet og som
har fått implementert et kvalitetssystem for
sin laboratorievirksomhet, har økt fra 195 til
838 gjennom deltakelse i Noklus.

At sykehjemmene også er fornøyd med
deltakelsen synliggjøres ved at 93 % av de
som fikk tilbudet om gratis deltakelse, fort-
satt ønsker å delta i Noklus til selvkost. Slutt-
rapporten viser også at det er igangsatt pro-
sesser for å forbedre kvaliteten i laboratorie-
virksomheten på sykehjem og at dette har
ført til gode resultater. I tillegg er god kvalitet
på laboratoriearbeidet en av forutsetningene
for god ressursanvendelse i sektoren.

Arbeidet er fremdeles i utvikling, og det
krever også vedlikehold og fortsatt fokus på
kontinuerlig forbedring.

En ressurs
Samhandlingsreformen fører til sykere be-
boere på sykehjem og herav økt behov for
laboratorietjenester.

– Noklus ønsker å være en ressurs for
sykehjemmene ved jevnlig å tilby kurs, opp-
følging og besøk, samt å videreutvikle det

faglige tilbudet i tråd med nasjonale føringer
til beste for beboerne. For å få dette til
er det nødvendig å videreføre bevilgninger
til det faglige utviklingsarbeidet på syke-
hjemmene, sier Fauli Munkerud.

Pleie og omsorg
Laboratorievirksomheten rettet mot hjemme-
boende eldre er ulikt organisert. Dette er en
økende virksomhet som følge av samhand-
lingsreformen, men den er ikke underlagt
kvalitetssikring, slik som i sykehjemmene
og på legekontorene.

– For å sikre god samhandling i primær-
helsetjenesten vil det være viktig å starte et
prosjekt som ser på hensiktsmessig organi-
sering og kvalitetssikring av laboratorie-
virksomheten til eldre som mottar hjemme-
sykepleie, sier hun. Det vil da være nødven-
dig med egne bevilgninger til dette.

Sluttrapporten som kan lastes ned fra
www.noklus.no, beskriver hvordan Noklus
gikk frem for å kvalitetssikre sykehjemmene,
hva som ble oppnådd og hvilke utfordringer
Noklus ser i tiden fremover når det gjelder
kvalitetsforbedring av laboratorievirksom-
heten i pleie- og omsorgssektoren.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

– Derfor er jeg lege –
fortsatt1893

erfor er jeg lege...

Jeg visste tidlig at jeg ønsket å studere
medisin og arbeide som lege. Jeg har und-
ret meg over hva som fikk meg som ung-
dom til å tenke slik, uten mye kunnskap
om fagets innhold. Svaret kan være rolle-
modeller, leger jeg møtte tidlig i livet.

Legerollen og legearbeidet er viktige
deler av min identitet. Det gjelder i for-
hold til klinisk virksomhet, men også
andre oppgaver innen helsetjenesten og
i Legeforeningen. Det har ligget mye en-
tusiasme i å engasjere seg faglig og fag-
politisk, både som tillitsvalgt og innen
arbeid for prehospital akuttmedisin.

Livet som lege – og det livet jeg totalt
sett lever, har vært godt. Alle dager er
ikke like gode, travelhet og frustrasjoner
er også en del av hverdagen. Men når jeg
ser tilbake, er hovedinntrykket en me-
ningsfull tilværelse. Jobb, fritid og fami-
lieliv inngår i en velfungerende syntese.

Når jeg fortsatt er i stillingen som jeg
tiltrådte 1985, er jobbtilfredshet vesent-
lig. Fysiske arbeidsforhold og kollegiale
relasjoner har betydning og respons og
tilbakemelding fra pasientene betyr mye.
Jeg har hatt en rimelig grad av selvsten-
dighet og innflytelse over arbeidet. Dette
speiler kommunens pragmatiske hold-
ning, preget av gode rammer rundt arbei-
det og gjensidig respekt. Det har da også
latt seg gjøre å være fastlege med bistil-
ling som kommuneoverlege/helsesjef.

Det gode liv i Troms omfatter også
fysisk aktivitet og nærhet til natur og ski-
terreng. Et godt miljø for slik aktivitet bi-
drar til lokal tilhørighet. Ordnet økonomi,
moderate avstander og gode kommunika-
sjoner muliggjør at man kan være delaktig
i aktivitet og virksomhet også andre ste-
der. Denne variasjonen er viktig for at
livet ikke skal oppleves som ensformig.

Lars A. Nesje
Fastlege og kommuneoverlege/ 
helsesjef i Salangen

God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende for tryggheten til de som er innlagt 
på sykehjem. Illustrasjonsfoto 


