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Best med to statlige etater1232

Legeforeningen er positiv til en om-
organisering av velferdsforvaltningen.

Dette var Legeforeningens budskap da for-
eningen 4. april møtte Stortingets sosial-
komité til høring om Stortingsproposisjon 
nr. 46 (2004–2005) Ny arbeids- og vel-
ferdsforvaltning.

– Det å kunne realisere arbeidslinjen 
i velferdspolitikken på en bedre måte, må 
være hovedmålet for omorganiseringen. 
Både for den enkelte og for samfunnet er 
det svært uheldig at en stadig større andel 
av befolkningen i arbeidsfør alder settes 
utenfor arbeidslivet på mer eller mindre 
permanente stønadsordninger, mener Lege-
foreningen.

Foreningen er imidlertid skeptisk til en 
integrering og sammenslåing av trygdeetat 
og Aetat til én stor statlig etat. Reformbe-
hovet er først og fremst knyttet til målet om 
å få flere i arbeid og færre på trygd. Spiss-

formulert mener Legeforeningen at én 
statlig etat ikke vil føre til en bedre realise-
ring av arbeidslinjen, men at en slik storetat 
vil ha så stort spenn i formål og oppgave-
portefølje at arbeidslinjeperspektivet 
i praksis vil bli marginalisert.

Legeforeningen ønsker i stedet en organi-
sering av velferdsforvaltningen i to statlige 
etater; slik det ble foreslått i St. meld nr. 14 
(2002–2003) Om samordning av Aetat, 
trygdeetat og sosialtjenesten, og senere 
i NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferds-
forvaltning – Om samordning av Aetats, 
trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.

Legeforeningen tror at en samling av alle 
tiltak og ytelser som er relatert til arbeid, 
attføring og sykdom i en etat for arbeid og 
inntekt, vil gi større trykk i arbeidet med 
å realisere målene i arbeidslinjen.
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Spennende kvalitetsprosjekter1232

Pasientsikkerhet, utdanning i forbed-
ringsarbeid og praksiskonsulentord-
ningen var temaer under Legeforenin-
gens kvalitetsdager i mars.

– Helsetjenester er høyrisikovirksomhet, 
og det antatte antall dødsfall som skyldes 
uønskede hendelser i sykehus, overstiger 
sannsynligvis langt de dødsfall som skyldes 
selvmord, transportulykker og branner, sa 
Anders Baalsrud, prosjektleder i Sosial- og 
helsedirektoratet. Han etterlyste en syste-
matisk risikokartlegging og en klarere for-
deling av ansvar og oppgaver for melding 
og behandling av avvik. – Det er viktig 
å lære av hendelser. Den neste ulykken er 
lik ulykker som har skjedd før, og har de 
samme årsaker, sa han.

Kjell Salvesen, leder i Norsk psykiatrisk 
forening og Gerd-Ragna Bloch Thorsen, 
nestleder i Norsk psykiatrisk forening, tok 
for seg utdanning i forbedrings- og sikker-
hetsarbeid, og fremholdt behovet for syste-
matisk utdanning også på dette området.

Kjell Maartmann-Moe, Odd Jarle 
Kvamme og Ståle Barstad fra Alment prakti-
serende lægers forening, redegjorde for prak-
siskonsulentordningen, erfaringer med og 
forventninger til å skape gode pasientforløp. 
Legeforeningen har fremforhandlet en ram-
meavtale med de regionale helseforetakene, 
som anbefales å ta i bruk ordningen.

Flere prosjekter som er støttet av kvali-
tetssikringsfondene, ble presentert. PANG-
prosjektet (Primærmedisinsk Audit Norge 
Gjennombrudd) har som formål å få 

allmennpraktikere til å se hvordan de hånd-
terer ryggpasienter i praksis. Psykologi 
i allmennpraksis (PIA-prosjektet) er et 
samarbeidsprosjekt i fastlegenettverket 
i Bærum kommune. Her ønsker man 
å arbeide for å styrke allmennpraktikerne 
i deres møte med et økende antall pasienter 
med psykiske lidelser og livskriser.

Gjennombruddsprosjektet Bedre utred-
ning, diagnostikk og behandling av AD/HD 
var det tredje prosjektet som ble presentert. 
Prosjektet er organisert og finansiert av Lege-
foreningen etter initiativ fra Norsk barne- 
og ungdomspsykiatrisk forening. Det fjerde 
prosjektet – Mindre vondt & kjapt på beina. 
Postoperativ smertebehandling – foregår 
i regi av anestesiavdelingen på Haukeland 
Universitetssjukehus. Her ønsker man å få til 
en endring slik at alle pasienter som trenger 
det, får individuelt tilpasset og nok smertestil-
lende behandling på en sikker måte.

De to prosentene – etiske og kommuni-
kative utfordringer i en klinisk hverdag, er 
et samarbeidsprosjekt mellom allmennlege 
Siri Steine og pediater Britt Skadberg. 
Prosjektet har til hensikt å skape rom for 
økt innsikt, forståelse og ferdigheter knyttet 
til håndtering av faglige og emosjonelt 
vanskelige situasjoner.

Rapportene fås ved henvendelse til medi-
sinsk fagavdeling. Les mer på www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=65136
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NAVO-forhandlingene trekker ut
Forhandlingene med NAVO om revisjon av 
sykehuslegeavtalene kunne ikke avsluttes 
første helg i april, som var partenes opprin-
nelige målsetting. Flere vanskelige temaer 
gjenstod. Det var behov for at Legeforenin-
gens sentrale organer fikk anledning til 
å vurdere helheten i de krav og tilbud som 
forelå. Forhandlingene videreføres etter at 
sentralstyret har gjort de nødvendige avkla-
ringer. Følg med på Legeforeningens nett-
sider: www.legeforeningen.no.

Tariffoppgjøret i HSH er i gang
Forhandlingene i forbindelse med årets 
oppgjør i HSH-sektoren (Handels- og Ser-
vicenæringens Hovedorganisasjon) startet 
torsdag 31.3. 2005 kl 0930. Partene var 
enige om at man så langt som mulig skal 
avvente tariffoppgjøret i offentlig sektor. 
Frist for overlevering av krav er satt til 
25. mai, mens det er avtalt at forhandlin-
gene skal gjennomføres 6. og 7. juni. For-
handlingene om revisjon av særavtalen 
for legene er foreløpig utsatt i påvente av 
forhandlingene i NAVO-sektoren.

Nytt styre i NSAM
Årsmøtet i Norsk selskap for allmennmedi-
sin (NSAM) har valgt nytt styre. Gisle 
Roksund ble gjenvalgt som leder for to 
nye år. Øvrige medlemmer er: Knut Arne 
Wensaas, Bergen, Maria Hellevik, Lurøy/
Bergen, Marit Hermansen, Kirkenær, Marte 
Walstad, Trondheim, Pernille Bruusgaard, 
Oslo og Trond Egil Hansen, Nesttun.


