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Fra sentralstyrets møte 28.8. 2003:

Videreutdanning for helsesekretærer

– Kompetanseutvikling er viktig for 
samfunnet, for den enkelte virksom-
het og for individet, sier Legeforenin-
gen i en høringsuttalelse.

Alle arbeidstakere bør gis muligheter til 
videre- og etterutdanning, skriver Legefor-
eningen i sitt høringssvar til Sosial- og 
helsedirektoratets plan for videreutdanning 
for helsesekretærer i helseadministrasjon og 
pasientrettede IKT-systemer.

Det er fortsatt et forbedringspotensial 
med hensyn til fornuftig utnyttelse av 
personellets kompetanse, spesielt vedrø-
rende administrative og øvrige kontorfag-
lige oppgaver i helsesektoren, heter det 
i uttalelsen.

Helsepersonell med pasientkontakt 
bruker unødvendig mye av sin tid til 
oppgaver som med fordel kan utføres av 
annet kompetent personell. Det er derfor 
fornuftig bruk av personellressurser 
å bidra til å videreutvikle utdanningstil-
budet til helsesekretærene. Det bør også 
gis prioritet til gjennomgang av den nye 

helselovgivningen, skriver Legefore-
ningen.

Foreningen mener også at det er riktig 
å fremheve IKT-systemenes plass 
i utdanningen. Helsetjenesten, og spesielt 
sykehusene, må være forberedt på en 
snarlig og gjennomgripende endring av 
praksis og rutiner for enhver form for 
pasientrelatert kommunikasjon. For å kunne 
ta hånd om denne kommunikasjonen, trengs 
kompetent personell som er fortrolig med 
IKT-verktøy og -metode.

Det er også svært viktig at 25 % av 
utdanningstiden skal være veiledet praktisk 
tjeneste. Veksling mellom teori og praksis 
er et anerkjent prinsipp, som praktiseres 
med godt resultat ved utdanning av flere 
andre kategorier helsepersonell, heter det 
i uttalelsen.
Les hele høringsuttalelsen på: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20738

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

«Fra skrubb til rubb»

Håndvask med såpe og vann bør 
erstattes med desinfeksjonsmiddel 
på tørre hender.

Dette er et av hovedforslagene i utkastet til 
nye retningslinjer for håndhygiene som er 
anbefalt av en arbeidsgruppe nedsatt av 
Nasjonalt folkehelseinstitutt. Utkastet 
bygger på internasjonale retningslinjer, det 
siste innen forskning og er tilpasset norske 
forhold.

En slik overgang fra håndvask med såpe 
og vann til bruk av desinfeksjonsmiddel på 
tørre hender, vil innebære en vesentlig 
endring i praksis ved norske helseinstitu-
sjoner, mener Legeforeningen, som i sitt 
høringssvar til utkastet påpeker at dette er et 
viktig arbeid som har stor praktisk betyd-
ning, og at forslaget også er godt begrunnet 
med henvisning til nyere forskningsresul-
tater og praksis i andre land.

Retningslinjene er systematiske og grun-
dige, språket lettfattelig og budskapet klart, 
sier Legeforeningen, men gir samtidig 
uttrykk for at dokumentet bærer noe preg av 
hastverksarbeid, og at det bør gjennomgås 
grundig og korrigeres før det utgis som 
offentlig dokument.

Les hele høringsuttalelsen på: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=20739

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Felles prosjekt om bemanning 
og kvalitet
Legeforeningen vil, sammen med Syke-
pleierforbundet og Fagforbundet, finansiere 
et prosjekt ved SINTEF Unimed for 
å analysere sammenhengen mellom 
bemanning og kvalitet i norske sykehjem. 
Legeforeningen stiller inntil kr 300 000 til 
rådighet for prosjektet.

Etter at Legeforeningen i oktober 2000 
utgav statusrapporten Når du blir gammel 
og ingen vil ha deg…, har det vært en 
løpende dialog med Sykepleierforbundet og 
Fagforbundet (tidligere Helse og sosialfor-
bundet) om blant annet bemanningsnor-
mer. Alle foreningene var tidligere imot 
bemanningsnormer fordi man fryktet at 
konsekvensene ville bli en bemanningsre-
duksjon ned mot normen. Dette standpunk-
tet er nå forlatt av alle de tre foreningene, 
tvunget frem av en negativ utvikling 
i kvaliteten i eldreomsorgen.

Sykepleierforbundet tok initiativet til pro-
sjektet og Legeforeningen har vært med og 
drøftet prosjektskissen underveis. Under-
søkelsen vil blir lagt opp som en komparativ 
analyse av i alt 30 sykehjemsavdelinger. 
Prosjektet er planlagt avsluttet 15. desem-
ber 2003 med mulighet for delrapporter 
underveis.

Arbeidsgruppe for vurdering 
av førerkortsaker
Svein Aarseth, Alment praktiserende 
lægers forening (Aplf), er oppnevnt som 
representant i en arbeidsgruppe nedsatt av 
Sosial- og helsedirektoratet for å vurdere 
regelverket og forvaltningsstrukturen ved-
rørende helsekrav for å inneha førerkort. 
Arbeidsgruppen ledes av fylkeslegen 
i Troms, Gerd Ersdal og består av represen-
tanter fra Vegdirektoratet, Politidirektoratet, 
Sosial- og helsedirektoratet, en til to fylkes-
menn/fylkesleger samt Legeforeningen.

Mandatet er å foreslå et mer hensikts-
messig, helhetlig og oversiktlig regelverk, 
foreslå en forvaltningsstruktur og et saks-
behandlingssystem som ivaretar hensynet 
til både trafikksikkerheten og til alminnelig 
forvaltningsrettslige prinsipper – slik som 
kravene til likhet, rettssikkerhet og effekti-
vitet – og å vurdere legens rolle og oppga-
ver med hensyn til attestskriving innenfor 
dagens rammer. Arbeidsgruppen skal gi 
direktoratene faglige råd i saken. Direktora-
tene på sin side vil søke å koordinere sin 
rådgivning i saken til departementene.

Elektronisk verktøy
Dag Nordvåg, allmennlege i Tromsø, er 
oppnevnt som Legeforeningens represen-
tant i en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- 
og helsedirektoratet. Gruppen skal drøfte, 
beskrive og komme med anbefalinger om 
hva det vil innebære å anskaffe eller få til-
gang til et elektronisk verktøy for formidling 
av kunnskap til leger i klinisk praksis.

Referater fra sentralstyrets 
møter
Møtereferatene legges i sin helhet ut 
på Legeforeningens hjemmeside 
(se http://www.legeforeningen.no/
index.db2?id=14984). Referatene publise-
res samme dag som sentralstyrets møte 
blir holdt, eller senest dagen etter.

Retningslinjer for lederstipend
Sentralstyret har vedtatt å innføre ledersti-
pend for leger som tar vekttallsgivende 
lederutdanning. Det er opprettet 12 stipend 
à kr 25 000 finansiert via Utdanningsfond I. 
Sentralstyret vedtok i møtet retningslinjer 
for stipendene. Stipendordningen trer 
i kraft 1.1. 2004. Fyldig utlysingstekst kom-
mer i Tidsskriftet nr. 20/2003.


