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Endring 
i prosedyrekrav
Krav til utførte prosedyrer 
i attestasjonsskjema for spe-
sialiteten øre-nese-halssykdom-
mer er endret.

I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling bestemt å endre 
attestasjonsskjemaet i spesialiteten øre-
nese-halssykdommer. Under hovedpunktet 
Traumatologi reduseres minstekravet 
i Reposisjon av maxille-zygomaticus-
fractur fra 20 til 15, og under Intermaxillær 
fiksasjon/osteosyntese økes minstekravet 
fra 10 til 15.

Det nye attestasjonsskjemaet i øre-nese-
halssykdommer er gitt ikrafttreden umid-
delbart.

Informasjoner om at attestasjonsskjemaet 
i øre-nese-halssykdommer er vedtatt endret, 
er sendt til alle godkjente utdanningsinstitu-
sjoner i faget, og er lagt ut på Internett 
i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet 
kan også fås ved henvendelse til Lege-
foreningens sekretariatet v/E. Smith, 
tlf. 23 10 91 24.

Elisabeth Smith

elisabeth.smith@legeforeningen.no
Avdeling for spesialistutdanning

Årsmøte i Praktiserende 
Spesialisters 

Landsforening
PSL avholder sitt årsmøte fredag 
29. august 2003, kl. 16.00, på Radisson 
SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen.
Medlemmer som har forslag til saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet, må 
melde disse snarest og senest innen 
14. juli til PSLs sekretariat, Postboks 
1152 Sentrum, 0107 Oslo. Se dags-
orden under Kurs og møter.
Styret

På prioriteringslisten 
i Helse Midt-Norge

På vårparten fikk Legeforeningens regionsutvalg ledelsen i det 
regionale helseforetaket til å utdype hvilke oppgaver som nå står 
for tur til å bli løst. Ventelister, korridorpasienter og økonomikontroll, 
var svaret.

Ledelsen i det regionale helseforetaket 
legger stor vekt på kontakt til de ansattes 
organisasjoner og samhandling med disse. 
Derfor var det en åpenhjertig ledelse som 
møtte Legeforeningens tillitsvalgte 
i regionsutvalget Midt-Norge 7. mai 
i Orkdal, sammen med ansattrepresentanter 
i de lokale foretakenes styrer.

– Det vi bruker tid og energi på å for-
midle til regionens fagmiljøer, ansatte og 
innbyggere, er at det ikke er aktuelt å legge 
ned noen av de åtte sykehusene med akutt-
funksjoner, sa Paul Hellandsvik, adminis-
trerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

– Men det er ikke sikkert at alle sykehus 
vil ha en full akuttmedisinsk kjede, slik som 
i dag, la han til. – Enkelte pasienter må 
sendes videre for kvalifisert behandling når 
de er stabilisert.

Kvalitetsindikatorer
Når endringsprosesser skal gjennomføres, 
er det god lederstrategi å satse på vinner-
saker hvor ansatte ser det skapes resultater, 
fremholdt Hellandsvik. Helse Midt-Norge 

RHF har på kort tid klart å få redusert 
ventelistene og også klart å avvikle korri-
dorpasienter annet enn som unntakstilfeller.

Det ble også orientert om at det fra helse-
foretaket sentralt arbeides med å identifi-
sere gode kvalitetsindikatoer.

– Dersom vi oppdager deler av tjenestene 
med dårlig kvalitet, vil vi gripe tak i dette 
overfor vedkommende, sa direktøren. – Vi 
vil også ta tak i oppgavefordeling når det 
gjelder enkelte høyspesialiserte funksjoner. 
Ellers skal oppgavefordelingsarbeidet skje 
lokalt med sterk forankring i fagmiljøene. 
Det er viktig å skape lokalt eierskap til 
endringene. I Ålesund er en allmennlege 
satt som leder for gruppen som skal se på 
oppgavefordeling i kirurgi.

– Vi er innstilt på å bruke kompetanse fra 
primærhelsetjenesten også i disse proses-
sene, presiserte Paul Hellandsvik.

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Legeforeningens regionsutvalg og ledelsen i regionalt helseforetak Midt-Norge (fra venstre): Helge 
Haarstad, medlem regionsutvalget og styremedlem Helse Midt-Norge RHF, Sigbjørn Lied, styre-
medlem Helse Sunnmøre HF, Torstein Hole, varamedlem styret Helse Sunnmøre HF, Paul Hellands-
vik, Helse Midt-Norge RHF, Ottar Grimstad, leder regionsutvalget, Jan Erik Wettre, medlem 
regionsutvalget, Sveinung Aune, Helse Midt-Norge RHF, Ivar Hidle styremedlem OSS HF, Jan Eirik 
Thoresen Helse Midt-Norge RHF, Einar Vandvik Helse Midt-Norge RHF, Kjell Midelfart, medlem 
regionsutvalget. Foto Ellen Juul Andersen


