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Den norske lægeforening

– Uriktig kritikk av planlagt eiendomssalg
Dagspressen har nylig viet spalte-
plass på beslutningen styret i Soria 
Moria Hotell og Konferansesenter har 
tatt om å avhende personalboligene, 
og å selge 22 av den 105 mål store 
eiendommen.

Einar Hysing, styre-
leder i Stiftelsen Soria 
Moria, mener en 
kommentarartikkel 
i Aftenposten (1) gir 
en uriktig fremstilling 
av saken.

– Det er synd at 
journalisten ikke 
kontaktet verken 
administrerende 
direktør eller meg. Da 
kunne noen av fakta-
feilene vært unngått, sier han. – Slik det ble 
fremstilt, virket det som om Soria Morias 
styre ikke har fulgt de regler som finnes. 
Det synes jeg, for å si det mildt, er uheldig. 
Vi skrev derfor et tilsvar til artikkelen i 
Aftenposten (2), hvor vi påpeker at Soria 
Moria er en stiftelse med et eget styre. 
Styrets viktigste oppgave er å forvalte stif-
telsens midler på best mulig måte. Det 
mener vi skjer gjennom å ha en best mulig 
forvaltning av de samlede ressurser. Soria 
Moria eier 105 mål og styret har vedtatt 
å forsøke å utvikle en del av eiendommen 

på ca. 22 mål, der det i dag står oppført 13 
personalboliger det ikke lenger er behov 
for. I den forbindelse har styret ønske om 
å bygge ut området gjennom en utbygger på 
ordinær måte. Dersom det er innsigelser, 
forutsetter vi at disse fremmes på demokra-
tisk måte til Oslo kommune, sier Hysing.

– Styret er interessert i å forvalte og 
bevare totalmiljøet. Det er viktig for Soria 
Morias fremtid. Området som er planlagt 
bebygget, berører ikke markagrensen. Det 
ligger, etter vår oppfatning, innenfor en 
forsvarlig utbygging av området. Nettopp 
fordi Soria Moria er et viktig sted for 
formidlig av medisinsk kunnskap, betyr det 
mye å bevare den atmosfære som preger 
stedet, understreker styrelederen.

– All utbygging er behandlet i kommu-
nale råd og beslutningsorganer som er 
tillagt oppgaver i slike saker. Soria Moria 
har ikke ignorert områdebegrensninger som 
finnes for området, verken i tidligere eller 
i de prosjekter som nå er planlagt. Derimot 
har vi fulgt de forskrifter, regler og forord-
ninger som hele tiden er blitt gitt oss, sier 
Einar Hysing.
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Måtte revidere henvisningsskjema
Primærlegens henvisningsskjema 
til sykehus og offentlig poliklinikk er 
endret som følge av nytt lovverk.

Skjemaet I-0908 var ikke korrekt i forhold 
til lov om spesialisthelsetjeneste og pasient-
rettighetsloven. Sosial- og helsedirektoratet 
har derfor funnet det nødvendig å revidere 
det. Inntil videre har direktoratet valgt 
å gjøre enkle endringer direkte i skjemaet, 
slik at det er i overensstemmelse med gjel-
dende lovverk.

Skjema I-0908 ble utarbeidet av Statens 
Helsetilsyn i 1997 og refererer til Forskrift 
om ventetidsgaranti og Rundskriv IK-42/
97. Det ble samtidig utarbeidet en veileder 
for bruk av skjemaet. Ventetidsforskriften 
hadde to elementer: vurderingsgaranti og 
behandlingsgaranti. Skjemaet var ment som 
et hjelpemiddel for å gjennomføre vurde-
ringsgarantien ensartet, og skulle sikre at 
henvisende lege gav så vidt fullstendige 

opplysninger at vurderingen kunne skje på 
grunnlag av henvisningen alene.

Fra 1.9. 2004 skjedde det endringer 
i pasientrettighetsloven. Dette vil gjøre det 
nødvendig med ytterligere revisjon av skje-
maet, slik at det blir tilpasset lover og 
forskrifter. Av denne grunn vil det foreløpig 
ikke foreligge i trykt versjon.

Skjemaet har tidligere vært å få fra 
Statens forvaltningstjeneste og på Internett-
sidene til departementene. Det nye skjemaet 
IS-1188 finner du nå på Sosial- og helse-
direktoratets Internett-sider (www.shdir.no/
index.db2?id=12248).
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Einar Hysing

Positivt møte med helse-
og omsorgsministeren
Legeforeningens ledelse møtte i august 
helse- og omsorgsminister Ansgar Gabriel-
sen. Dette var første møte med den nye 
Høyre-statsråden. Blant temaene som ble 
diskutert var spesialisthelsetjenesterefor-
men, opptrappingsplanen for psykisk helse, 
pleie- og omsorgstjenestene i kommunene 
og evalueringsrapporten vedrørende fast-
legeordningen.

Nyttige dokumenter om 
helsetjenester til flyktninger
Legeforeningens menneskerettighetsut-
valg har utarbeidet heftet Flyktningepasien-
ten – allmennpraktikerens møte med 
pasienter som har opplevd ekstreme 
påkjenninger. Forfatterne ønsker gjennom 
heftet å bidra til at allmennlegenes arbeid 
med flyktninger holder høy kvalitet. De skis-
serer en metode som er enkel å bruke, og 
som kan gjøre dette arbeidet mer menings-
fullt. Heftet kan lastes ned fra menneskeret-
tighetsutvalgets nettsider (www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=18786).

Legeforeningen har også bidratt ved 
utarbeiding av de nye retningslinjene for 
helsepersonell som utsteder attester og 
erklæringer i utlendingssaker, utgitt av 
Sosial- og helsedirektoratet.
Les mer i Tidsskriftet nr. 8/2003, 
s. 1125– 6.


