
AKTUELT I FORENINGEN       

838 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6, 2004; 124

Generalsekretær 

Terje Vigen 
terje.vigen@legeforeningen.no
Telefon 23 10 91 82

Informasjonssjef 

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Telefon 23 10 91 71

Legeforeningens sentralstyre

President Hans Kristian Bakke
Visepresident Yngve Mikkelsen
Lars Eikvar
Ottar Grimstad
Anne Mathilde Hanstad
Torunn Janbu
Terje Bjørn Keyn
Asle Wilhelm Medhus
Ragnhild Øydna Støen

E-post til sekretariatet sendes 
legeforeningen@legeforeningen.no eller 
fornavn.etternavn@legeforeningen.no
Stoff til seksjonen Aktuelt i foreningen 
sendes informasjon@legeforeningen.no

Den norske lægeforening

Spesialforeningene 
lager kvalitetsindikatorer
20 spesialforeninger har levert forslag 
til over 50 fagspesifikke kvalitets-
indikatorer, men ennå gjenstår det 
mye før disse kan tas i bruk.

– Å finne frem til hensiktsmessige fagspesi-
fikke kvalitetsindikatorer har høy prioritet, 
sier Anne Grimstvedt Kvalvik. Hun er 
medlem av Legeforeningens kvalitetsfor-
bedringsutvalg og representant i den nasjo-
nale arbeidsgruppen for standardisering og 
videreutvikling av kvalitetsindikatorer. Hun 
understreker at det medisinske fagmiljøet 
har en nøkkelrolle på dette området.

– Legeforeningen vil være en pådriver 
i arbeidet med å utvikle en evaluerende 
praksis i helsetjenesten. Dette fremgår av 
handlingsprogrammet for kvalitetsforbedring, 
og her er vi helt avhengig av innsatsen som 
gjøres i spesialforeningene, sier Kvalvik.

Under Legeforeningens årlige kvalitets-
dager i februar, la hun frem status for 
arbeidet så langt. Over en tredel av 59 
spesialforeninger har levert forslag til fagspe-
sifikke indikatorer, og flere innspill er i vente. 
Eksempler på dette er et forslag fra Norsk 
ortopedisk forening om å registrere andelen 
pasienter som blir reoperert for lårhalsbrudd 
innen to år, og et forslag fra Norsk selskap 
for hematologi om å registrere andelen yngre 
myelomatosepasienter som tilbys høydose-
behandling med autolog stamcellestøtte.

– Indikatorene 
skal tjene som 
arbeidsverktøy 
i arbeidet med 
kvalitetsforbed-
ring lokalt, eller 
innenfor fagmil-
jøet. De må være 
relevante, robuste, 
pålitelige og 
i stand til å vise 
effekten av tiltak 
og intervensjoner. 
Ikke alle indika-

torer er egnet til å sammenlikne sykehus, og 
flere spesialforeninger har foreslått at data-
fangsten knyttes til kvalitetsregistre, sier 
Anne Grimstvedt Kvalvik.

Hun understreker at Legeforeningens 
innsats på området skjer i tett dialog med 
Sosial- og helsedirektoratet og Helsedepar-
tementet. – Så langt har myndighetene 
arbeidet mest med nasjonale kvalitetsindi-
katorer knyttet til organisatoriske og 
administrative forhold ved sykehusdrift, 
men vi trenger også indikatorer som gir 
uttrykk for medisinsk og faglig kvalitet, sier 
Kvalvik.
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Gnistrende stemning 
på Ylfs tariffkonferanse
Føringer for det kommende lønns-
oppgjøret stod på dagsordenen da 
Yngre legers forening inviterte til 
tariffkonferanse og trinn II-kurs på 
Svalbard i februar.

25 minusgrader ute og tørr inneluft, 
i kombinasjon med syntetiske tekstiler, 
bidrog ytterligere til at det gnistret av 
forsamlingen, som bestod av 80 tillitsvalgte 
fra de fleste av landets helseforetak.

– Denne gang forsøkte vi en ny vri ved 
å kombinere tariffkonferansen og trinn II-
kurset. Det ble derved et noe hektisk 
program, sier Ylfs leder Yngve Mikkelsen.

Hensikten med tariffkonferansen var 
å legge føringer for det kommende lønns-
oppgjøret.

– Ylfs landsråd er av den oppfatning at 
arbeidsgiverne ikke opprettholder inngåtte 
avtaler, og at de heller ikke etterlever 

bestemmelsene som er fremforhandlet 
i forrige tariffoppgjør. Dette og tvistesaker 
må avklares før det innledes nye forhand-
linger, og vil eventuelt kunne bli et konflikt-
tema, sier Mikkelsen, som roser og takker 
de tillitsvalgte for det viktige arbeidet de 
gjør for yrkesforeningen. – Våre tillits-
valgte har meget høy kvalitet, og de har vist 
at de er villige til å påta seg ansvar, sier han.

Ylf-lederen forteller at hovedlinjene i årets 
oppgjør vil fokusere på grunnlønn og sosiale 
rettigheter. – Vi ønsker en sosial profil og et 
sikkerhetsnett for de svakeste. Dette bør 
gjenspeiles i avtalene, sier Mikkelsen.

Han sier ellers at Ylf nylig har gjennomført 
en spørreundersøkelse vedrørende publikasjo-
nen Ylf-Forum. Dette har resultert i at bladet 
reduseres fra ti til seks utgaver per år. Innhold 
og form beholdes imidlertid som i dag.
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Kontaktmøte 
med sosialkomiteen
Det årlige møtet med Stortingets sosialko-
mité fant sted etter sentralstyremøtet 10.2. 
2004. I møtet gjorde Legeforeningen rede 
for organisasjonens synspunkter på 
aktuelle saker.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=38824&subid=0

Roser spesialforening
Helseministeren Dagfinn Høybråten gir 
i et brev honnør til Norsk plastikkirurgisk 
forening for å ha tatt klart avstand fra 
TVNorges planlagte realityserie om kos-
metisk kirurgi. I brevet uttrykker han «stor 
tilfredshet» med pressemeldingen som 
foreningen selv tok initiativ til.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=39168

Bedre service med reiseprofil
Berg-Hansen reisebureau AS er Legefor-
eningens nye hovedsamarbeidspartner for 
reiser og overnattinger. Alle reiser som 
søkes refundert eller skal betales av Lege-
foreningen, må etter 1. mars bestilles gjen-
nom dette reisebyrået: telefon 08050, velg 
sentralbord.

Før reiser bestilles, bør du registrere deg 
med en reiseprofil. Dette vil gi en bedre 
service, samtidig som det sikrer at navn og 
adresse på billetten blir korrekt i henhold til 
dine opplysninger.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=38445&subid=0

Anne Grimstvedt Kvalvik


