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Bedre kvalitet for sykehjemspasientene
Legeforeningen, Sykepleierforbundet 
og Fagforbundet står sammen for 
å forbedre kvaliteten for sykehjems-
pasientene.

Rapporten om bemanning og tjenestetilbud 
i sykehjem gir ikke støtte til kravet om 
bemanningsnorm for alle yrkesgrupper som 
virkemiddel for å øke kvaliteten på 
tjenesten til pasientene i sykehjem (1).

– Oppgaven fremover blir derfor å finne 
de riktige virkemidlene for å heve kvaliteten, 
sa Hans Kristian Bakke da de tre organisa-
sjonene i oktober innkalte til pressekonfe-
ranse om rapporten. – Forbundenes virke-
midler er ulike, men vi mener de vil virke 
sammen og i sum øke kvaliteten, sa Bakke.

Organisasjonene opprettholder og gjentar 
kravet om bemanningsnorm for legetje-
nesten i sykehjem (2, 3).

– Rapporten viser tydelig at det er en klar 
sammenheng mellom hvor mye legetje-
nester som tilbys den enkelte sykehjemspa-
sient hver uke, og kvaliteten på tjenestene. 
Bemanningsnormer fremstår således både 
som et hensiktsmessig og nødvendig virke-
middel for å sikre god kvalitet, sa Legefor-
eningens president.

Rapporten viser at kompetansen til alle 
ansatte ved sykehjemmene spiller en viktig 
rolle for kvaliteten på tjenesten. De tre organi-
sasjonene mener derfor at kompetanseutvik-
ling av sykehjemspersonell bør tydeliggjøres 
som en forpliktelse overfor arbeidsgiver.

– Med stadige omorganiseringer og 
endringer er god og tydelig ledelse en forut-
setning for å sikre god kvalitet på de tjenes-

tene som skal utføres, sa Erik Bårdseng fra 
Norsk Sykepleierforbund. – Sammensatte 
behov hos pasientene krever kompetente 
ledere som mestrer både faglige og ledel-
sesmessige utfordringer. Dette er ledere 
som kan rekruttere og beholde kompetent 
personell, og samtidig drive utvikling. 
Rapporten synliggjør behovet for særskilte 
etter- og videreutdanningstilbud for ledere 
på ulike nivå. Dette krever – etter Syke-
pleierforbundets mening – en intensivert 
satsing på lederopplæring og styrket fokus 
på fagledelse, sa Bårdseng.

– Rapporten viser med all tydelighet at 
for å ta vare på pasientene, må de ansatte ha 
et godt arbeidsmiljø. Kontinuitet blant 
bemanningen er viktig. Det er gledelig at et 
stort flertall av pleierne i undersøkelsen har 
en positiv vurdering av sine arbeidskolleger 
når det gjelder å vise engasjement, å være 
personlig egnet til jobben og å være flek-
sible. For at pleierne skal ta godt vare på 
pasientene og hverandre som kolleger, må 
ledelsen ta godt vare på pleierne. Så enkelt 
og så vanskelig er det, sa Kjellfrid Blakstad 
fra Fagforbundet.
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Vektproblemer hos barn
For tynne, for tykke og overvektige 
barn var blant temaene under Pedia-
terdagene i Trondheim i oktober.

Denne gangen var det særlig utfordringen 
i forhold til overvektige barn, som fanget de 
130 pediaternes oppmerksomhet. Svante 
Norgren fra Huddinge sykehus i Sverige har 
i ett forsøk gitt slankepiller til barn, med 
umiddelbar effekt. Han presiserte imidlertid 
at man må avvente videre forskning før barn 
får denne hjelpen. Ullevål universitetssy-
kehus, Sykehuset i Vestfold HF og St. Olavs 
Hospital arbeider med overvektige barn og 
unge. Felles for disse er at de har tykke 
foreldre – og at de sliter med å gå ned i vekt.

Rønnaug Ødegård, assistentlege ved St. 
Olavs Hospital orienterte om Trondheims-
modellen. 21 av 25 barn hadde gått ned 
i vekt etter at de begynte i grupper på syke-
huset. Den største vektreduksjonen var på 

mellom fire og fem kilo. Målet var at de 
skulle spise riktigere, mindre, bevege seg 
mer, for til slutt å oppnå normalvekt. Også 
foreldrene fikk tilbud om gruppeoppfølging.

– Vi erfarte at det var en støtte for barna 
at de møtte likesinnede i gruppene, sa 
Ødegård. – Det er en barriere for mange av 
disse barna å begynne å trene. Mange 
ønsker å være usynlige. De gjemmer seg 
foran fjernsynet eller pc-en. Hun foreslo at 
idrettslag legger opp spesielle treningsopp-
legg for denne gruppen barn. For eksempel 
kan de reservere svømmehallen enkelte 
ettermiddager. Ikke minst bør det etableres 
flere gang- og sykkelstier og morsomme 
lekeområder. Man burde også stenge døren 
på ungdomsskolen slik at det ikke blir lov 
å gå i kiosken i midttimen, sa hun.
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Ylf-leder gikk av
Yngve Mikkelsen har trukket seg som leder 
for Yngre legers forening med umiddelbar 
virkning fra 29. oktober. Les hans begrun-
nelse og kommentarer fra Legeforeningens 
president på nettsidene www.legeforenin-
gen.no/index.gan?id=52347 og www.lege-
foreningen.no/index.gan?id=52371

Mister ikke jobben
Dagbladet skrev 30. oktober at avdelings-
sjef ved Psykiatrisk divisjon, Ullevål univer-
sitetssykehus, hadde fått varsel om end-
ringsoppsigelse som følge av at avdelingen 
utskrev en pasient for tidlig. Pasienten 
gjennomførte senere det såkalte trikke-
drapet i Oslo.

Etter et drøftingsmøte mellom avde-
lingsoverlegen og Ullevål universitetssyke-
hus 2. november ble varselet trukket til-
bake. Legen fortsetter som avdelingssjef/
avdelingsoverlege og har sykehusets fulle 
tillit.

Forhold som ble avdekket i Helsetil-
synets rapporter vedrørende denne saken, 
skal følges gjennom tett samarbeid mellom 
avdelingssjef og divisjonsdirektør. Vedkom-
mende lege fikk i denne saken bistand fra 
forhandlings- og helserettsavdelingen 
i Legeforeningen.

Ny leder i Ylf
Hilde Engjom, tidligere nestleder i Yngre 
legers forening, er rykket opp som leder 
frem til årsmøtet i april 2005.


