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Den norske lægeforening

Nei til bemanningsnorm 
for leger i sykehjem
Stortingsflertallet stemte imot forslag 
om bemanningsnorm for leger i syke-
hjem. – Svært beklagelig, sier Lege-
foreningens president Hans Kristian 
Bakke.

Til behandlingen av Stortingsmelding nr. 45 
(2002–2003), Betre kvalitet i dei kommu-
nale pleie- og omsorgstenestene, hadde 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti 
reist forslag om innføring av en minstenorm 
for legedekning ved sykehjem. Forslaget falt 
med 42 mot 66 stemmer.

Legeforeningen mener bemannings-
normer for leger er et viktig og nødvendig 
kvalitetsforbedrende tiltak i sykehjem.

– Det triste er at det er flertall for dette 
i Stortinget. Men flertallet ble splittet fordi 
Fremskrittspartiet ønsker bemanningsnorm 
i alle personellgrupper, mens forslagsstillerne 
i denne omgang bare foreslår bemannings-
norm for leger, sier Hans Kristian Bakke.

Stortingspolitikere på venstre og høyre fløy 
erkjenner at legedekningen i sykehjem er for 
lav, men kunne likevel ikke enes om at beman-
ningsnormer for leger vil heve kvaliteten.

– Bemanningsnormer er ikke aktuell 
politikk for regjeringen, verken for leger 
eller andre personellgrupper, sa sosial-

minister Ingjerd Schou. Hun anførte at 
sammenhengen mellom kvalitet og beman-
ningsnorm ikke er godt nok dokumentert. 
Schou viste til at Sosial- og helsedirekto-
ratet skal gjennomføre en kartlegging av 
legetjenester i sykehjem. Deretter vil regje-
ringen se på hvilke tiltak som kan settes inn.

Heller ikke Bjarne Håkon Hansen (Ap) 
synes spørsmålet om bemanningsnormer er 
enkelt, men mener det er et viktig kvalitets-
fremmende tiltak. Han viste til foreløpige 
funn fra en rapport som SINTEF Helse 
(tidligere SINTEF Unimed) har gjennom-
ført på oppdrag fra Legeforeningen, Fagfor-
bundet og Norsk Sykepleierforbund. Den 
viser at det er en klar sammenheng mellom 
legeinnsats, målt i antall timer per beboer, 
og nivået på medisinsk undersøkelse og 
behandling i sykehjemmene.

Fremskrittspartiet måtte tåle kritikk fra 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti 
for ikke å støtte opp om forslaget. John 
Alvheim (Frp) repliserte at det ikke først og 
fremst er flere leger man trenger i syke-
hjemmene, men hjelpepleiere og omsorgs-
arbeidere.
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Etikkurs for fengselsleger på nettet
Den norske lægeforening har tatt 
initiativ til å utvikle et nettbasert kurs 
om menneskerettigheter og etiske 
dilemmaer i fengselshelsetjenesten.

– Det er et problem at de innsattes rettigheter 
når det gjelder helsetjeneste, ikke blir ivare-
tatt på tilfredsstillende måte. Mange land 
mangler de mest grunnleggende ressurser, 
sier Bjørn Oscar Hoftvedt, seksjonsleder 
i seksjon for medisinsk pedagogikk.

– Ideen om et Internett-basert kurs for 
fengselsleger oppstod som en naturlig 
forlengelse av det mangeårige engasjementet 
Legeforeningens menneskerettighetsutvalg 
har hatt i Tyrkia, sier Hoftvedt. – Mange 
fengselsleger, også i vesteuropeiske land, har 
manglende kunnskaper om innsattes rettig-
heter og plikter. De har verken tilgang til 
internasjonale lover om menneskerettigheter 
eller til anerkjente internasjonale etiske stan-
darder for helsetjenester til innsatte. Kurset 
vil derfor være et bidrag i utdanningen av 
fengselsleger, sier han.

Gjennom kurset ønsker man å gi legene 
et bedre grunnlag for å vurdere etiske og 
menneskerettslige problemstillinger i deres 

rolle som fengselsleger. Her presenteres 
blant annet relevante internasjonale avtaler 
som regulerer helsetjenesten til innsatte. 
Det tas også opp en del problemstillinger 
der det kan være konflikter mellom den 
innsatte pasientens interesser og fengsels-
ledelsen, som for eksempel ved sultestreik, 
eller rett til konfidensiell behandling.

Kurset er utformet i samarbeid med repre-
sentanter for Den internasjonale komiteen 
av Røde Kors, Amnesty International, de 
britiske, tyrkiske og danske legeforeningene 
og Institute of Mental Health i Beograd. 
Mange flere har gitt faglige bidrag til kurset. 
Verdens legeorganisasjon (WMA) skal være 
hovedtilbyder, men det skal også være 
tilgjengelig fra andre relevante nettsteder.

Kurset som lanseres 8. juni på 
http://lupin-nma.net, er gratis. Det er støttet 
økonomisk av Utenriksdepartementet. 
Kurset er søkt godkjent i European Accred-
itation Council for Continuous Medical 
Education (CME) med 20 timer/poeng.
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Nytt Internett-kurs
Legeforeningen har i samarbeid med en 
rekke spesialister utviklet et grunnkurs 
i klinisk kardiologi på Internett. Kurset ble 
lansert i april, og vil dekke de teoretiske 
kravene til klinisk kardiologi i indremedisin. 
Hovedredaktører har vært Jan P. Amlie ved 
Rikshospitalet og Ole-Jørgen Ohm ved 
Haukeland Universitetssykehus. Hensikten 
med kurset er å gi fremtidige indremedisi-
nere i Norge innsikt i problemer de vil stå 
overfor i sin daglige, kliniske praksis.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=42470&subid=0

Tillitsvalgtkurs
Onsdag 9. juni avholdes det tillitsvalgtkurs 
om Hovedavtalen NAVO. Hovedtema for 
kurset er gjennomgang og praktiske konse-
kvenser av avtalen.
Les hele avtalen på www.legeforenin-
gen.no

Historisk helsemøte
15. og 16. mai ble det for første gang arran-
gert en internasjonal konferanse som sam-
let representanter for de tre verdensorgani-
sasjonene for leger, sykepleiere og farma-
søyter: World Medical Association (WMA), 
International Council of Nurses (ICN) og 
International Pharmaceutical Federation 
(FIP). Temaene på møtet var bl.a. strategisk 
lederskap innen helse og hva som bør være 
de viktigste oppgavene i helsevesenet 
i fremtiden.
Les mer: www.whpa.org.


