
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for
spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt føl-
gende:

Sentralsjukehuset i Rogaland, 
hematoonkologisk avdeling 
får endret sin godkjenning som utdanningsinstitusjon i blodsykdom-
mer fra gruppe II for inntil seks måneder av tjenesten tellende med
halv verdi til gruppe II for inntil seks måneder tellende med full verdi.

Vedtaket gjelder fra 30.11. 2001.

Ingunn Muus Vågeskar
Utdanningsavdelingen
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Umiddelbart må det foretas en helt ny
gjennomgang av grunnlaget for nytt
sykehus i Trondheim med hensyn til
pasientgrunnlag, arealbehov, samt
sengekapasitet både for lokalsykehus-
og regionsykehusfunksjon.

Det understreker Legeforeningen i hørings-
uttalelsen til Dragvoll-utredningen, og adva-
rer samtidig mot at et sykehus bygges på Øya
etter utviklingsplanens beskrevne sentermo-
dell. Da vil en utbygging på Dragvoll heller
foretrekkes. Konsekvensene av en ev. modi-
fisert utbygging og driftsmodell for bygge-
fase to på Øya må vurderes nærmere, kun da
har man et reelt sammenlikningsgrunnlag til
Dragvoll-alternativet. 

Legeforeningens sentralstyre behandlet
saken i sentralstyremøte 15. januar i år. I hø-
ringsuttalelsen til Helsedepartementet gis det
en del generelle vurderinger om planproses-
sen, arealbehov, lokalsykehusfunksjonen og
fleksibilitet. 

Planprosessen
Legeforeningen vurderer det som svært be-
klagelig at planprosessen for Helsebygg
Midt-Norge (før: RIT2000) til nå har vært så
dårlig. De faglige innvendinger som er kom-
met frem er ikke fanget opp. Dersom plan-
leggingen hadde vært tilfredsstillende, ville

vi kunne ha unngått de forsinkelser som er
påført hele sykehusutbyggingen, og delvis
også den uverdige og personfokuserte poli-
tiske dragkamp som har pågått. Det over-
ordnede mål må likevel  ikke glemmes, nem-
lig at det snarest trengs et nytt sykehus i
Trondheim for å ivareta behovene til pasien-
tene i Midt-Norge. 

Arealbehov
Dersom problemstillingen ender opp med et
valg mellom konseptet på Øya slik det er ut-
formet i dag og et modifisert alternativ på
Dragvoll, vil Legeforeningen måtte gå inn
for Dragvoll-alternativet. En utbygging på
Dragvoll vil langt bedre kunne ivareta fag-
lige og plassmessige behov enn på Øya. Mu-
lighetene for å bygge (og ev. bygge om) for
å få hensiktsmessige driftsløsninger og best
mulig pasientlogistikk og samtidig billigere
drift, vil også være bedre ivaretatt ved Drag-
voll-alternativet. Dette standpunkt tas til
tross for de ulemper det samtidig vil måtte
innebære for universitetet. 

Lokalsykehusfunksjonen
Heller ikke synes det for Legeforeningen at
det planlagte sykehus på Øya i stor nok grad
har ivaretatt hensynet til lokalsykehusfunk-
sjonen. Den utgjør ca. 70 % av dagens akti-
vitet. Sentermodellen er svært lite egnet til å

ivareta disse funksjonene. Dette gjelder spe-
sielt multitraumatiserte og eldre multimor-
bide pasienter som er kvalifisert til mer enn
ett senter. Det gjelder også akuttfunksjonene
og aktiviteten på ubekvem arbeidstid der
sentermodellen blir mer personell- og 
arbeidskrevende. Fleksibilitet med hensyn til
pasientinntak og svingninger i antall øye-
blikkelig hjelp-pasienter blir også vanskeli-
gere med fastlåste, atskilte bygg som alle har
«sin del» av lokalsykehuspasientene  med
uavklarte problemstillinger ved innleggelse.

Fleksibilitet
En utbygging på Øya vil etter Legeforenin-
gens syn kun være aktuelt dersom det med
absolutt sikkerhet kan garanteres at området
tilfredsstiller de areal og kapasitetsbehov
som måtte kunne forventes gjennom fremti-
dige utvidelser. Det verste som kan skje, er
at et nytt sykehus på Øya i utgangspunktet
skulle bli for lite og at utvidelsesmulighetene
er begrensede. Det samme vil være tilfelle
hvis kostnadene ved en eventuell fremtidig
utvidelse på Øya skulle bli vesentlig høyere
enn på Dragvoll.

Les høringsuttalelsen på www.legefor-
eningen.no

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen
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Endring av godkjenning av 
utdanningsinstitusjoner

spesialistutdanningen
Torsdag 14. februar–
lørdag 16. februar Arbeidsmøte, Losby Gods

Tirsdag 26. februar Legenes hus

Onsdag 20. mars Legenes hus

Torsdag 25. april kl 17– Lederseminar for fylkesavdel-
fredag 26. april kl 16 ingene, yrkesforeningene og 

spesialforeningenes fellesutvalg

Torsdag 23. mai Halvdagsmøte etter nordisk
sentralstyremøte i Bergen

Tirsdag 4. juni Sentralstyremøte Tromsø

Onsdag 5. juni–fredag 7. juni Landsstyremøte i Tromsø

Onsdag 21. august Legenes hus

Torsdag 3. oktober Legenes hus

Torsdag 7. november Legenes hus

Fredag 13. desember Legenes hus
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