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Hospiteringsordning for allmennleger ved sykehuset i
Haugesund
Praksiskonsulentordningen (PKO) ved sykehuset i Haugesund arrangerer og inviterer til strukturert ukehospitering
ved Haugesund Sykehus for allmennpraktikere og bedriftsleger.
Ukehospitering er en alternativ måte å opptjene valgfrie poeng til spesialiteten i allmennmedisin.
En hospiteringsuke gir 25 poeng til både videre- og etterutdannelse til spesialitet i allmennmedisin, (inntil 150 poeng
per godkjenningsperiode på 5 år) etter de nye reglene som gjelder fra 01.01.2003.
Hospitering for allmennpraktikere i sykehus er et arbeidsredskap for å bedre samhandlingen mellom allmennlegene
og sykehuslegene.
I distriktet vårt er det ca 80 allmennleger og bedriftsleger, og mange har ganske sikkert både interesse for og nytte av
å delta i ukehospiterings- programmet.
Haugesund sykehus er etter omorganiseringen inndelt i 6 kliniske blokker:
1) Medisinsk blokk, inkl nevrologi
2) Kirurgisk blokk, inkl øye og ØNH
3) Kvinne-barn (KK-barn-BUP) blokk
4) Akutt blokk, inkl anestesi og akuttmottak
5) Psykiatrisk blokk
6) Diagnostisk – terapeutisk blokk, inkl radiologi og laboratoriet
Blokkene tilbyr nå nærmere spesifiserte uker til hospitering, slik at hver allmennlege skal kunne få tilbud om 1 ukes
hospitering hvert år. Dette innebærer etter hvert tilbud om totalt 10-11 faglig ulike uker, og vi håper også å få istand
hospitering på Revmatismesykehuset og på hudpoliklinikken.

Økonomi
Legene som deltar i hospiteringsordningen vil ikke få noen økonomisk kompensasjon. Kostnadene for sykehuset blir
dermed minimale.
Leger med fastlønn har anledning til å få permisjon med lønn fra sin arbeidsgiver for å delta i denne ordningen, etter
gjeldende regler for videre- og etterutdanning (inntil 4 uker pr år.)
Eventuelle utgifter til reise, kost og losji, kan søkes refundert etter fond II regler.

Sykehusets ansvar
Avdelingen må :
¨ Sette opp en strukturert ukeplan for hospiteringen
¨ Gi tid og rom i løpet av uken til faglig diskusjon om generelle og spesielle emner.
¨ Være behjelpelig med å stille til disposisjon rom for overnatting dersom hospitanten har lang reisevei og ønsker å
følge vaktarbeid.

Hospiterende leges ansvar
Legen må:
¨ Aktivt delta i avdelingens arbeid.
¨ Selv sette seg egne læringsmål for hospiteringsuken.
¨ Oppsøke problemstillinger som ønskes belyst.
¨ Ta initiativ til å få delta i arbeid med de pasienter og de problemstillinger som gir størst faglig utbytte for den
enkelte.
¨ Være i stand til å la egen praksis hvile en uke og helhjertet gå inn i en hospiteringsperiode på sykehuset.

Praktisk gjennomføring
PKO Haugesund har søkt Rogaland legeforenings kurskomite og fått forhåndsgodkjenning av den skisserte
ukehospiteringen med 25 poeng pr uke.
PKO ved Marianne Svindland har ansvaret for den praktiske administreringen av hospiterings-ordningen, når det
gjelder innhenting og oppdatering av hospiteringsplaner, oversikt over kontaktpersoner, aktuelle hospiteringsuker,
utsending av informasjon, mottak av påmeldinger, fordeling av hospitantene, beskjed til hospitanter og til
hospiteringssted, mottak av hospiterings- bekreftelse og evalueringsskjema, samt utsendelse av kursbevis.
Så langt er ukehospiteringen ferdig planlagt og tilrettelagt ved akuttblokken, radiologi og gynekologi, se vedlagte
planer, og tilbudet om ukehospitering starter nå, jfr påmeldingsskjemaet. PKO kommer tilbake med informasjon når
de øvrige blokkene har tilrettelagt sine hospiteringstilbud, men ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere
ønsker opplysninger.
Interesserte leger inviteres til å melde seg på og å opplyse sin interesse for hvilken blokk / instans de ønsker å
hospitere ved, samt hvilken uke de ønsker å gjennomføre hospiteringen. Påmelding skjer på vedlagte skjema (og
først til mølla….)
Legen får beskjed tilbake om aktuell uke og blokk, evt spesiell instans ved blokken og kan selv ta kontakt med den
angitte kontaktlegen dersom der er eventuelle spørsmål om selve hospiteringen.
Etter endt hospitering returnerer legen Evalueringskjema sammen med attestert bevis for gjennomført hospitering.
(Evalueringsskjemaet sendes ut samtidig med at legen får informasjon om plass til hospitering.)
Evalueringskjemaet behandles anonymt av PKO og ”Kursbeviset” godkjennes og returneres til legen.
Vi ønsker å koble utsending av ”Kursbevis” til innsending av evalueringskjema for å sikre at vi mottar materiale fra
deltakerene slik at vi kan evaluere og forbedre hospiteringsordningen.
Ordningen administreres av:
Praksiskoordinator Marianne Svindland
Haugesund sjukehus
Karmsundgt 120
5513 HAUGESUND
tel 52 73 23 85 (onsdager 10.00-16.00)
e-post:
Marianne.Svindland@FIH.rfk-helse.telemax.no
På vegne av PKO ønsker jeg alle legene på Haugalandet velkommen til denne unike muligheten til å bli kjent med
hverandre og hverandres arbeid. Legene oppfordres til å melde seg på slik at hospiteringsordningen kan utvikles og
bli et permanent og godt tilbud til både videre- og etterutdanningen og ikke minst til å forbedre samarbeid og
samhandling mellom legene inne og ute.
Med vennlig hilsen
Marianne Svindland
Vedlegg:
1. Dagsplaner for de ulike hospiteringsinstansene
2. Påmeldingskjema.
Ref:
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FØLG MED I PRAKSISNYTT !!
De neste utgavene presenterer ”Startkurs” for nyoppdagede diabetes II pasienter, ved Mestringssenteret,
informerer om planene for E l e k t r o n i s k I n f o r m a s j o n s O v e r f ø r i n g mellom sykehuset og
primærlegene, og omtaler MRSA – Meticillin Resistente Stafylococcus Aureus.
Og så en etterlysning:
Hvor blir det av alle innspillene til ”MISNØYE-undersøkelsen” ???
Er dere virkelig fornøyde med alt, og har ingen frustrasjoner å melde fra om ?
Husk at jo flere meldinger vi mottar, jo større effekt vil det gi for arbeidet med problemløsningene.
PKO er for tiden særlig opptatt av epikrisene – forsinkelser, feil og mangler. Meld ifra om alt som ikke virker !
UTVIDET SVARFRIST : 15. oktober 2002 !!
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