
– Klare ansvarslinjer for den enkelte
pasient er blant forutsetningene for
bedre samhandling mellom primær-
og spesialisthelsetjenesten. 

Det sa Daniel Haga, styremedlem i Helse
Nord på konferansen. Han slo fast at pasien-
ter forventer at samarbeidet mellom spesia-
list- og primærhelsetjenesten går glatt i til-
feller hvor behandlings- og omsorgsoppga-
vene krever deltakelse fra begge nivåer.

Belastning
Haga mener at det må bli større oppmerk-
somhet mot brukernes oppfatning av hva
som er kvalitet. – Vi må ikke glemme at også
brukerne tar belastningen ved selve behand-
lingen. Det er av og til stor forskjell på hva
leger og pasienter mener er kvalitet, sa han,
og brukte et eksempel fra sin hverdag i Alta.
– Ved Alta helsesenter gis cytostatika-be-

handling i stedet for å sende pa-
sientene til Tromsø. Legene føl-
ger en «kokebok» de  får fra den
enkelte pasients spesialist. Pasi-
entene får samme behandling
som i sykehuset, men slipper den
enorme belastningen det er å sitte
på en flyplass i flere timer etter en
krevende behandling. 

– Denne typen samhandling
med å gi behandling på hjemste-
det er en stor forbedring for pasi-
entene. Det skal vi i styrene i hel-
seforetakene være søkende etter. De som sit-
ter i styrene, har nå en unik mulighet til å
fremme fagligheten også i primærhelsetje-
nesten, sa han. 

Grip sjansen
Daniel Haga mente at ikke bare spesialister
og primærleger må samarbeide bedre: – Le-
gene i primærhelsetjenesten må samarbeide

bedre seg imellom. Dessuten må
primærlegene engasjere seg i hva
som skjer i sykehusene. Primær-
helsetjenesten må delta i samar-
beidsmøter, kreve sin plass og
delta i fagråd. 

Særlig trakk han frem at pri-
mærhelsetjenesten må bli mer ak-
tiv i organiseringen av offentlige
kommunale oppgaver overfor 
eldre. Han mente at den medi-
sinsk-faglige tjenesten ved syke-
hjemmene bør styrkes og at pri-

mærleger bør løse oppgavene sammen med
spesialisthelsetjenesten i for eksempel syke-
stuer og kreftbehandling. 

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen
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De lukkede tillitsvalgtsidene skal åpnes for ansattrepresentanter i
helseforetakene. For å holde medlemmer og tillitsvalgte orientert,
vil referater fra møter i regionene, møteplaner, saker og andre ini-
tiativ interimsstyrene i helseregionene tar, bli lagt ut på Internett.
Dette legges inn under temasiden om sykehusreformen, slik at det
er lett å finne frem for å holde seg orientert. 
Se www.legeforeningen.no

Av annen informasjon kan nevnes Nytt om helseforetak som er
et informasjonshefte som sendes alle tillitsvalgte i institusjonshel-
setjenesten og PSLs tillitsvalgte, og Dnlf-nytt som bringer nytt til
alle tillitsvalgte om hva som skjer i Legeforeningen.

Hvem er primærlegens talsmann overfor spesialisthelsetjenesten?

Hvor finner du hva som skjer i Legeforeningen om helsereformen?

www.legeforeningen.no som startside 
på Internett?

Ved å velge Startside i den grå menyen til høyre på Legefor-
eningens Internett-side (www.legeforeningen.no) gjør du siden til
din startside på Internett. Enten du har Macintosh eller PC, 
bruker Internet Explorer eller Netscape kan du med enkle grep
gjøre www. legeforeningen.no til din startside. Når du har valgt
Startside i den grå menyen til høyre på åpningssiden, vil du bli
veiledet videre.

Nyheter på nett hver dag
Legeforeningens nettsider, www.legeforeningen.no,  oppdate-
res hver dag med én til tre nyhetssaker produsert av enten Tids-
skriftet eller Legeforeningen. Dette er nyheter som ikke nødven-
digvis trykkes i papirutgaven.

Nyheter på e-post
Vil du motta e-post med nyheter som publiseres på www.legefor-
eningen.no? Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten
Abonnere@. Klikk på denne, og skriv inn e-postadressen du 
ønsker å motta nyheter på.

Sidene oppdateres med nyheter hver dag, men kun utvalgte 
artikler sendes ut på e-post. Nyhetene produseres av Tidsskriftets
nyhetsredaksjon og Legeforeningens ansatte.


