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Bekymringsmelding fra Lis leger ved medisinsk avdeling SSK
Hovedtillitsvalgt Hans Thorwild Thomassen rapporterer fra styremøte at klinikkdirektør Nina
Hope Iversen hevder at kvalitet og prosedyrene for pasienter med revmatologiske
problemstillinger og pasienter innlagt ved AFR kan håndteres like godt på medisinsk og
ortopedisk avdeling som ved dagens ordning.
I forbindelse med optimaliseringsprosjektet ble det gjennomført en ROS analyse , hvor
tillitsvalgt Alexander Holbæk- Hanssen representerte Lis legene ved medisinsk avdeling.
Ved ROS analyse kom tillitsvalgt med følgende innspill:
1. Lis leger ved indremedisinsk avdeling besitter ikke nødvendig kompetanse til å
håndtere revmatologiske pasienter. Dette ser man i dag, hvor indremedisinsk
avdeling håndterer revmatologiske pasienter etter kl. 20.00. Denne gruppen
håndteres i beste fall suboptimalt , og en samlet Lis Gruppe er ukomfortabel med
ordningen.
2. AFR håndterer en sammensatt pasientgruppe, med bakgrunn fra flere andre
grenspesialiteter. Det vil i hvert tilfelle være uklart hvilken avdeling som har ansvaret
for den enkelte pasient, og i praksis frykter vi at det innebærer at indremedisinere
må vurdere slagpasienter og pasienter med traumatiske hjerneskader. I tillegg har
man ikke fysisk mulighet til å vurdere pasientene før de evt. flyttes til SSK.
Lis Legene ved medisinsk avdeling er derfor bekymret for følgende:
1. At det ikke tas hensyn til ROS analysen
2. At vi som lis leger pålegges oppgaver vi ikke er faglig eller fysisk i stand til å håndtere.
3. At pasientsikkerheten til alle pasienter ved avdelingen blir dårligere grunnet stor
vaktbelastning/overbelegg
4. At fagmiljøet ved SSK forvitrer, og at kvaliteten på utdannelsen vår blir dårligere enn
ellers i landet.
Til slutt ønsker vi å påpeke at Lis Legene ved medisinsk avdeling har en stor vaktbelastning,
og allerede i dag må håndtere problemer langt ut over det man tradisjonelt har kalt
indremedisin.
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