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Den norske lægeforening

Seminar om sykehusledelse
Tradisjonen tro vil Legeforeningen også 
i år arrangere seminar for sykehus-
direktører og leger med lederansvar 
– denne  gang med funksjonsfordeling 
og samhandling som hovedtema.

Seminaret som tidligere ble kalt «sjeflege-
seminar», går inn i sitt 11. år. Seminaret 
avholdes som vanlig på Soria Moria hotell- 
og konferansesenter, 4.–5.10. 2004.

De senere årene har norske sykehus gjen-
nomgått flere organisatoriske endringer. En 
særskilt utfordring er knyttet til funksjons-
fordeling. Vi ønsker å drøfte hva som ligger 
i begrepet, hvilke konsekvenser det vil få 
for det enkelte foretak og den helsetjeneste 
foretaket kan tilby i sitt nedslagsfelt. Videre 
vil vi se på de faglige konsekvenser for 
akuttvirksomhet, den totale faglige utvik-
ling og driftsøkonomi i foretaket.

Et annet aktuelt debattema er samhand-
ling mellom nivåene i helsetjenesten. Det 
registreres manglende kommunikasjon og 
manglende gjensidig kunnskap om den 
andre parts situasjon, når en beveger seg fra 
ett forvaltningsnivå til et annet. Hvordan 
kan vi klare å samarbeide til det beste for 
pasienten?

I desember 2003 vedtok Stortinget en 

viktig endring i pasientrettighetsloven, som 
gir pasienter rett til nødvendig helsehjelp og 
krav for behandling innen en individuelt fast-
satt frist (kritisk dato). Fristen skal settes ut 
fra en vurdering av forsvarlighet. Ved brudd 
på kritisk dato følger pengene pasienten, 
enten til private helseytere eller til utlandet. 
Dette setter store krav til ventelisteføringen, 
pasientinformasjon og arbeid med systemer 
for å varsle/monitorere brudd på kritisk dato.

De store endringene som har funnet sted, 
og fortsetter å skje, med rammene for vår 
institusjonshelsetjeneste vil ha en effekt på 
våre medisinske realiteter. Vi tror at et 
seminar for sykehusdirektører og leger med 
ledelsesansvar er et forum for å belyse slike 
endringer, og derfor vil være et viktig møte-
sted for utformingen av vår fremtidige medi-
sinske hverdag. Vi håper derfor på mange 
deltakere og konstruktive debatter og minner 
om påmeldingsfristen som er 8. august.

Eventuelle spørsmål kan sendes sekreta-
riatet v/Edith Stenberg, Postboks 1152 
sentrum, 0107 Oslo eller e-post: edith.sten-
berg@legeforeningen.no. Se for øvrig hel 
annonse under kurs og møter i Tidsskriftet 
nr. 12/2004.
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Attføring samlet i Aetat
I dag, 1. juli, overtar Aetat vedtaksmyn-
digheten for yrkesrettet attføring. Der-
med er all myndighet til å fatte vedtak 
i attføringssaker samlet i denne etaten.

Til nå har trygdeetaten fattet vedtak i saker 
om yrkesrettet attføring. Heretter er 
vedtaksmyndigheten overført til Aetat.

– Intensjonen med endringene er at den 
samlede perioden med sykepenger og attfø-
ring skal kortes ned, at overgangen fra 
sykmelding til arbeidsrettede tiltak skal skje 
så fort som mulig, og at flere skal komme 
raskere tilbake i arbeid, sier Helge 
Ommundsen, prosjektleder i Aetat.

Med den nye ordningen vil attførings-
søkeren bli registrert som arbeidssøker hos 
Aetat på vanlig måte. Sammen med Aetat 
vurderer søkeren om det skal fremsettes 
krav om yrkesrettet attføring, eller om 
andre former for bistand er bedre egnet for 
å komme tilbake i jobb. – Aetat vil ha sterkt 
søkelys på hvilke muligheter den enkelte 
har for å komme tilbake til yrkeslivet, sier 
Ommundsen.

Folketrygdloven §11-5 fastsetter vilkårene 
for yrkesrettet attføring: Søkeren skal ha varig 
nedsatt arbeidsevne eller vesentlig innskren-

kede muligheter til å velge yrke eller arbeids-
plass. Dette skal skyldes helsemessige 
forhold – sykdom, skade eller lyte. Tidligere 
har de medisinske vilkårene veiet tyngst når 
trygdeetaten har fattet vedtak om yrkesrettet 
attføring, og arbeidsmarkedsfaglige vurde-
ringer har først kommet inn i bildet når 
vedtaket er fattet, søkeren er overført til Aetat, 
og arbeidet med handlingsplanen starter.

– Fra 1. juli endrer dette seg. Da vil 
arbeidsevnen også være sentralt når vilkå-
rene for vedtak om yrkesrettet attføring skal 
vurderes, sier Helge Ommundsen. Prosjekt-
lederen understreker at den nye ordningen 
ikke vil føre til ekstraarbeid for legene. 
Skjemaene som legene skal fylle ut, vil ikke 
endre seg som følge av at Aetat overtar 
ansvaret for vedtaksmyndigheten for yrkes-
rettet attføring (§11-5 i folketrygdloven). 
– Dessuten skal honorering av legeerklæ-
ringer fortsatt effektueres av trygdeetaten, 
sier han.

Aetat vil sende ut informasjon om den 
nye ordningen. (se www.aetat.no).
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Ny målbeskrivelse
Det er utarbeidet en ny målbeskrivelse 
og gjennomføringsplan for nevrokirurgi. 
Målbeskrivelsen finner du på www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=1513

Statsoppgjøret i havn
Akademikerne Stat har akseptert riksmek-
lingsmannens skisse til lønnsoppgjør 
i staten. 27. mai ble riksmeklingsmann 
Reidar Webster orientert om avgjørelsen.
Les mer: www.akademikerne.no/?id=5831

Endringer i kurs- 
og honorarsatsene
Sentralstyret har vedtatt at kurs- og hono-
rarsatsene skal økes med virkning fra 
1.7. 2004. De nye satsene finner du på 
www.legeforeningen.no/index.gan?id=875

Med kvinner og arbeidsliv 
blant temaene
Over 70 arbeidsmedisinere var samlet 
rundt et program som omhandlet miljøme-
disin, kriseoppfølging i praksis, kvinner og 
arbeidsliv samt støy på arbeidsplassen da 
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) 
arrangerte sin vårkonferanse i Stavanger 
i mai. Mer informasjon om den arbeidsme-
disinske våruken finner du på www.lege-
foreningen.no/index.gan?id=22144.

Med tog i sommer?
Legeforeningens medlemmer får 20 % på 
alle ordinære togreiser i Norge og med Linx 
til Sverige. For å oppnå rabatt må man opp-
lyse avtalenavnet Legeforeningen. ID-kort 
kan benyttes som legitimasjon.


