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Styresak 72/2011 Orientering om Legesiden i Helse Finnmark
Praksiskonsulentene i Helse Finnmark har siden ordningen ble opprettet i Helse Finnmark i
2006 arbeidet for å bedre samhandlingen mellom primærlegene og spesialisthelsetjenesten i
Finnmark, først og fremst legene på sykehusene. Arbeidet har gjennom disse fem årene pågått
på en rekke felt og fagområder.
Felles for alt arbeidet er at det må finnes en kommunikasjonskanal for å få ut produktet ut til
dem det angår, dvs både til primærlegene og til legene på sykehusene og andre ansatt innen
spesialisthelsetjenesten.
Fra andre områder av landet sjekket vi hvordan dete var gjort. Noen steder var det valgt dataløsninger, andre steder hadde man brukt papirutgivelser.
Vi valgte å lage dette som en dataløsning fordi:
• Dataløsninger er langt billigere enn trykking/utsending
• Sakene ligger søkbare på nett, mens en papirutgave lett kan mistes eller feilarkiveres.
Initialt lagde vi da ”Praksisnytt”-mail som inneholdt en del saker vi hadde jobbet med, og
sendte disse ut som et nyhetsbrev. Denne mailen ble sendt ut til alle allmennlegekontorene i
Finnmark og gikk samtidig ut til alle ansatte i Helse Finnmark. Vi hadde egentlig tenkt at
denne mailen kun skulle gå ut bare til legene i Helse Finnmark, ikke samtlige ansatte, men
praktisk sett er det langt lettere å sende til alle i Helse Finnmark, ettersom det ikke finnes epost-grupper som inneholder kun leger. En fordel ved å gjøre det på denne måten var at det
naturlig nok var en rekke andre yrkesgrupper enn leger som hadde nytte av å lese sakene vi
lagde.
Initialt (2007) hadde vi kun to nyhetsbrev (begge på høsten). I 2008 lagde vi fire, i 2009 lagde
vi fire, i 2010 lagde vi fem og hittil i 2011 har vi laget seks slike nyhetsbrev med plan om å
lage åtte innen året er omme.
Alle sakene som ble omtalt i ”Praksisnytt” ble lagt ut på en egen samleside under
”Praksiskonsulentene”.
Vi jobbet også med å sørge for en oversikt over ambulerende spesialister kunne være
tilgjengelig for primærlegene, slik at den også ble lagt ut på Praksiskonsulentområdet på
Helse Finnmarks hjemmeside.
Etter hvert kom tanken om å lage en egen ”Legeside” på Helse Finnmarks hjemmeside.
Denne så dagens lys sommeren 2010. Den hadde tatt noe av oppsettet fra UNNs
”Fastlegenytt”, men var svært bevisst på å bruke et navn som gjorde at den henvendte seg til
også i spesialisthelsetjenesten, ikke bare primærlegetjenesten, derfor navnet ”Legesida”.
Vi har i tillegg til liste over tidligere nyhetssaker (som er søkbare i egen google-linje) flg
områder på sida:
• Oversikt LMS-kurs
• Oversikt ambulerende spesialister
• Oversikt behandlingstilbud Helse Finnmark
• En rekke lenker til hjemmesider av relevans for leger i Finnmark.
Vi har nå presentert sida overfor turnuslegeveiledere, som aktivt vil bruke sida overfor sine
turnusleger.
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Tilbakemeldinger er gjennomgående positive.
Vi har imidlertid en utfordring i at helseforetakets ansatte ikke alltid er flinke til å informere
Legesida om endrede rutiner. Derved blir gamle rutiner liggende ute på Legesida, mens det
kanskje finnes nye rutiner sendt ut på papir eller på separat mail. Denne er tatt opp med
klinikksjefene, og vil bli fulgt opp videre.
Sida er laget av praksiskonsulentene Arve Østlyngen og Harald G. Sunde i nært samarbeid
med Ivar Greiner, informasjonssjef i foretaket. Den vedlikeholdes av de samme personene,
selv om Sunde nå har gått over i stilling som medisinsk fagsjef. Når det forhåpentligvis etter
hvert blir tilsatt nye praksiskonsulenter, vil Sundes kobling mot Legesida fases ut, og det vil
da være praksiskonsulentene og informasjonsavdelingen som sammen styrer sida og dens
innhold.
Legesida vil bli presentert på styremøtet.
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