AKTUELT I FORENINGEN
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– En ny spesialist skal ikke overta andre
spesialisters fagområde, men utfylle et tomrom man har i dag: Fokus er rask vurdering
og iverksetting av behandling samt innhenting av spesialistkompetanse ved behov.

– Er det behov for en slik sorteringskompetanse på landets mange små sykehus?
– Den nye spesialisten vil utover arbeid i
akuttmottaket kunne ha stor anvendelighet
ved de ulike sykehusene. Kompetansen gir
en fleksibel funksjonalitet og akuttlegene
kan for eksempel delta i vaktlag og jobbe på
observasjonsposter.
Bjørnsen mener at en egen spesialitet i
akutt- og mottaksmedisin er avgjørende for
utvikling av norske akuttmottak.
– Man må ha faste leger med eierskap i
mottakene, blant annet for å sikre utvikling
av fagmiljø og kompetanse. Legeforeningens forslag om kompetanseområder basert
på indremedisin vil ikke bidra til dette, da vil
personen fortsatt først og fremst være en
indremedisiner.
Torben Wisborg er ikke enig. Han mener
tvert i mot at det vil være vanskelig å rekruttere til en slik spesialitet – også på store sykehus.
– Det vil føre til en hard vaktbelastning.
Jeg tror også at mange vil oppleve det lite givende fordi de vil stå på en mottaksavdeling
og kun stille diagnose, mens det er andre
leger som behandler pasientene.
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Aldri hatt større kursvirksomhet
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Stian Holmvik, som leder Nordland legeforening, forteller at lokalforeningen økte
kapasiteten på grunnkurs B med 50 % i fjor.
Til sammen arrangerte lokalforeningen 16
kurs og konferanser med hele 1 155 kursdeltakere. På årsmøtet påpekte Holmvik sa at
dette aldri hadde kunnet skje, hvis de ikke
hadde hatt et så fremragende sekretariat.
Nordland legeforening har en bred portefølje av kurs, alt fra samarbeidskonferanser
med NAV og IA-rådet i Nordland, akuttmedisinkurs, kurs i villmarksmedisin, i tillegg til et utall av grunnkurs.
Årsmøtet gjenvalgte Stian Holmvik som
leder, de årsmøtevalgte styremedlemmene er
Margit Steinholt (gjenvalg) og Morten Juul
Sundnes (ny). Varamedlemmer ble Knut
Kjerpeseth (gjenvalg) og Åse Valla (ny).
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