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Ønsker dialog med sosialministeren

Legeforeningen og Sykepleierforbun-
det mener at sosialministeren tar feil, 
når hun i en pressemelding 25.8. 
2003 hevdet at forbundene feilinfor-
merer om innholdet i kvalitetsmeld-
ingen, og om ansvarsfordelingen 
mellom departementene når det 
gjelder helsetjenesten til eldre.

Regjeringen går i kvalitetsmeldingen inn 
for å oppheve kravene om at tildeling av 
plass i sykehjem skal være et enkeltvedtak. 
Dvs. at det stilles krav til hvordan vedtaket 
skal fattes og begrunnes, med klagerett for 
den som mottar avslag. I meldingen vil 
sosialministeren erstatte denne ordningen 
med at kun tildeling av tjenestetilbud skal 
være enkeltvedtak.

Legeforeningen og Sykepleierforbundet 
mener at det må være et både og – at det 
stilles krav både til vedtak som gjelder 
tildeling av institusjonsplass og til vedtak 
som gjelder innholdet i den tjenesten som 
skal gis.

Legeforeningen og Sykepleierforbundet 

har hevdet at de helsetjenester som er 
omfattet av kvalitetsmeldingen burde ligget 
under Helsedepartementet og helseministe-
rens ansvar. Legeforeningen mener det er 
uheldig at forvaltningsansvar for sykehjem 
og hjemmesykepleie i dag hører under 
Sosialdepartementets ansvarsområde.

Foreningen er også uenig når sosial-
ministeren hevder at ansvaret for disse 
tjenestene i dag ligger i Helsedeparte-
mentet, og på denne måten skaper usik-
kerhet om hvem som har ansvaret for syke-
hjem og hjemmesykepleie.

Det går klart frem av en kongelig resolu-
sjon fra 2001 at forvaltningsansvaret for 
disse tjenestene er flyttet til Sosialdeparte-
mentet. Legeforeningen mener dette 
forholdet har ført til at helsetjenester innen 
sykehjem i så liten grad blir belyst i kvali-
tetsmeldingen. Derfor har forbundene invi-
tert til en dialog med sosialministeren for å 
drøfte løsningsforslagene.

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
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Møter politikere for å få bemanningsnorm

Sykepleierforbundet og Legeforenin-
gen ber om møter med de politiske 
partier for innføring av bemannings-
norm.

John Alvheim, Fremskrittspartiet, er enig 
med forbundene i at det må innføres 
bemanningsnormer i pleie- og omsorgssek-
toren. – Vi fremmet et slikt forslag 
i Stortinget i 2002, men fikk det dessverre 
nedstemt. Vi ser positivt på henvendelsen 
om et møte og dette skal skje så snart det er 
praktisk mulig, sier han. 

Partiet vil ta opp forslaget om beman-
ningsnormer i forbindelse med behand-
lingen av forslaget til statsbudsjett for 2004, 
sier Alvheim.

– Jeg forutsetter at forslaget da får et fler-
tall, fordi jeg har registrert at SV vil gå inn 
for det, og LO-leder Gerd Liv Valla har 
krevd en slik normering. Da regner jeg med 
at Arbeiderpartiet vil stemme for forslaget, 
og at det allerede er flertall for dette 
forslaget, sier han. Fremskrittspartiets 
sosialpolitiske talsmann mener at de offent-
lige sykehjemmene i dag er bortimot rene 
helseinstitusjoner. – Derfor må ansvaret for 
disse tas inn i helselovgivningen og over-
føres til helseforetakene. Dette vil vi 

fremme forslag om i forbindelse med stats-
budsjettet, sier John Alvheim.

Høyre ønsker ikke normering
Sosialpolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie, 
sier at hans parti er imot en statlig fastsatt 
bemanningsnorm.

– Vi mener det er viktig å sette en kvali-
tetsnorm, og at det må være rom for lokale 
og fleksible løsninger. Jeg er redd en statlig 
norm vil bety en minimumsløsning. Vi 
møter gjerne forbundene i denne saken, sier 
Høie.

Høyre vil ikke ta opp kravet om beman-
ningsnormer i høst. Høyre vil imidlertid 
følge opp en satsing på rekrutteringsplanen 
av helsepersonell.

– Det er også en utfordring for kommu-
nene å utnytte den avtalte tiden for legedek-
ning som ligger i fastlegeavtalene, slik at 
legedekningen i pleie- og omsorgssektoren 
blir bedre, sier Bent Høie.
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Ny leder i Norsk 
endokrinologisk forening
Seksjonsoverlege Johan Svartberg, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Medi-
sinsk avdeling B, ble i mars valgt til ny leder 
i Norsk endokrinologisk forening.

Norge har best 
legedekning i Norden
Per i dag er det 264 innbyggere per yrkes-
aktiv lege under 67 år i Norge, tilsvarende 
3,79 leger per 1 000 innbyggere. I 1983 var 
det 476 innbyggere per yrkesaktiv lege. 
Norge har den beste legedekningen 
i Norden og er på nivå med Tyskland, 
Belgia, Ungarn og Bulgaria. Innenfor OECD 
er det bare Italia, Spania og Hellas som har 
en bedre legedekning enn Norge. Det er 
totalt 17 254 yrkesaktive leger under 67 år 
i Norge. Av disse er 34,2 % kvinner og 
15,6 % utenlandske leger.

Ny leder i Nmf Utland
Årsmøtet i Norsk medisinstudentforening 
Utland (Nmf Utland) har valgt nytt styre. 
Samtidig er styret utvidet til åtte personer. 
Marie Thoresen, Dublin, Irland, ble valgt til 
ny leder. De øvrige styremedlemmene er 
Marit H. Christiansen, Dublin (kursansvarlig 
og hovedstyrerepresentant i 2003), Tobias 
Skylstad Johansen, Poznan, Polen (hoved-
styrerepresentant i 2004), Tom H. Thune, 
Odense, Danmark (Æsculap-kontakt), John 
Bekkenes, Praha, Tsjekkia, Lars-Kåre 
Kleppe, Leipzig, Tyskland, Johan Kippervik, 
Szeged, Ungarn og Tobias Schmidt Slør-
dahl, Trondheim, Norge. Se også Nmf 
Utlands egne hjemmesider: www.medisin-
student.no

Nmfs øvrige lokallag planlegger eller har 
avholdt sine årsmøter med valg av nye sty-
rer. Nmf-Trondheim hadde årsmøte tirsdag 
9. september og Nmf-Bergen har årsmøte 
torsdag 2. oktober.

Nmfs ledervalgmøte og tillitsvalgtkurs 
finner sted på Soria Moria Hotell og konfe-
ransesenter fra 24. til 26. oktober.

Gruppeveiledning 
for turnusleger
Det er etablert gruppeveiledning for turnus-
leger i kommunehelsetjenesten. Sosial- og 
helsedirektoratet har engasjert seg i dette 
arbeidet. Ordningen er etablert i de fleste 
fylker med unntak av Oslo/Akershus, Bus-
kerud, Østfold, Vestfold og Telemark.

Veilederne møtes to ganger årlig, sist 
i august. Ett av temaene på dette møtet var 
om ordningen skal gjøres obligatorisk. 
Direktoratet ønsker å utvide gruppeveiled-
ningen til alle fylkene da det anses som et 
viktig tiltak for å øke kvaliteten på utdannin-
gen under turnustjenesten.


