
Opplæring av pasienter med diabetes
må styrkes, men hvordan og på 
hvilken måte er ennå ikke avgjort.

– Leger er en viktig gruppe når det gjelder
opplæring av pasienter til selvhjelp, sa gene-
ralsekretær i Norges Diabetesforbund Bjør-
nar Allgot på et møte med Legeforeningen. 

Både Diabetesforbundet og Legefor-
eningen er enige om at arbeidet med å tilret-
telegge opplæringspakker for leger til bruk
overfor pasienter skal intensiveres. 

– Utgangspunktet er at den enkelte pasi-
ent skal settes best mulig i stand til å ta an-
svar for egen helse, enten dette skjer gjen-

nom individuell rådgivning hos allmennle-
gen eller i selvhjelpsgrupper, sa president
Hans Petter Aarseth. 

Diabetesforbundet har i samarbeid med
Legeforeningen utarbeidet kursopplegget
Start. Det skal gjøre diabetikere i stand til å
mestre hverdagen, slik at de ikke får livs-
kvaliteten redusert på grunn av sykdom.
Henvisning til opplæringen må skje av lege
og opplæringen arrangeres i regi av sykehu-
sene, men kan foregå ved et lærings- og mes-
tringssenter, diabetessenter eller liknende.
En lege har hovedansvar for innhold og gjen-
nomføring. Opplæringen blir betalt av det of-
fentlige.

Nå ønsker Legeforeningen å informere og
engasjere allmennlegene mer i dette arbei-
det, gjennom ulike informasjonstiltak. Kva-
litetsutvalg for primærhelsetjenesten (KUP)
vil bli brukt i dette arbeidet, erfaringer fra ar-
beidet med  NOKLUS/FOKLUS vil bli truk-
ket veksler på og det vurderes om andre pe-
dagogiske metoder kan tas i bruk. Det vil
også bli tatt initiativ for å få takster som dek-
ker utgifter for å delta i opplæringen med
selvhjelp for diabetespasienter. 

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

– Vi må skape en robust legeforening
som takler skiftende tider, mener
Bjørn Halvorsen. Han er leder av 
organisasjonsutvalget som ble nedsatt
på landsstyremøtet.

– De første møtene vil ha form av idédugna-
der. Vi må bestemme arbeidsform, mål og hva
vi tror er realistisk i forhold til medlemsmas-
sen. Vi vil også møte forhandlingsavdelingen
for å få klargjort hvor vi står når det gjelder
forhandlinger om det nye avtaleverket og hva
vi ser for oss som et fremtidig resultat, sier
han. Første møte ble holdt 1. november.

Halvorsen har fått mange reaksjoner fra
medlemmene etter at han ble utnevnt som 
leder og forventningspresset er stort: – På
mange måter fungerer Legeforeningen veldig
bra og jeg ser ingen grunn til å legge alt det ek-
sisterende i grus. Vi må imidlertid finne ut hvor
radikale vi skal være. Det er viktig å ha i bak-
hodet at det er medlemmene som skal forholde
seg til de forslag vi kommer med. Vi må ha 
litt ærefrykt overfor den makten som er tillagt
oss. 

– Vi må skape en organisasjon som er så
robust at den kan overleve skiftende regje-
ringer. Vi må også ta utgangspunkt i at fore-

taksmodellen og regionale
foretak vil være en perma-
nent ordning i overskuelig
fremtid, mener Bjørn Halv-
orsen. 

Mange utfordringer
Utvalget fikk som mandat å
foreslå relevante tilpasninger
i Legeforeningens organisa-
sjon, i forhold til nye for-
handlingsstrukturer som eta-
bleres nasjonalt, regionalt el-
ler lokalt. Utvalget skal også
vurdere hvordan Legefor-
eningen bør organisere sine
tillitsvalgte, og hvordan se-
kretariatsfunksjoner skal til-
passes en ny organisasjon.
Forslaget skal være ferdig in-
nen 1.2. 2002, slik at det kan
sendes ut på ordinær høring
med sikte på vedtak under landsstyremøtet i
2002.

Det samme utvalget skal også gjennomgå
Legeforeningens organisasjonsmessige opp-
bygning, med tanke på gjennomføring av
eventuelle endringer av gjeldende lover, reg-
ler og instrukser for foreningen. Utvalget

skal legge frem en progresjonsrapport med
eventuelt forslag til endringsvedtak på neste
ordinære landsstyremøte, med endelig slutt-
føring til landsstyremøtet i 2003.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

En robust organisasjon

Organisasjonsutvalget 2002. Bak fra venstre: Irene Teslo, Henrik
Hofgaard, Eirik Bø Larsen, Ola Jøsendal, Henning Aanes, Magne
Nylenna. Foran: Line Kathrine Lund, Bjørn Halvorsen (leder),
Hans-Petter Næss. Foto K. Ronge

Styrket opplæring av diabetespasienter på trappene

Legeforeningen 
møtte helseministeren
En gruppe bestående av både den gamle og nye ledelsen i Legeforeningen
har hatt møte med den nye helseministeren. Dagfinn Høybråten (KrF)
tok imot president Hans Petter Aarseth og generalsekretær Harry Martin
Svabø, samt påtroppende president Hans Kristian Bakke og påtroppende
generalsekretær Magne Nylenna til et kontaktmøte. 

Møtet er et ledd i den løpende kontakt mellom Legeforeningen og So-
sial- og helsedepartementet, og det ble lagt et godt grunnlag for videre dia-
log om viktige temaer mellom foreningen og departementet. Fra venstre Harry Martin Svabø, Hans Kristian Bakke, Dagfinn Høy-

bråten, Hans Petter Aarseth og Magne Nylenna. Foto L.B. Johannessen
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