
   AKTUELT I FORENINGEN
     

Tidsskr Nor Lægeforen nr. 12, 2005; 125   1713

Sykehusreform og etikk
Sykehusreformen og konsekvenser for legers videre- og etterutdan-
ning, prioritering, avvik og etikk i helsevesenet var temaer under spe-
sialitetsrådets årlige seminar om spesialistutdanningen for leger.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens pre-
sident, innledet seminaret med å trekke 
frem aktuelle helsepolitiske saker. Han 
benyttet anledningen til å takke alle tilste-
deværende for det omfattende arbeidet som 
gjøres i spesialitetskomiteene, i spesialitets-
rådet og i andre organer innenfor Legefor-
eningens utdanningssystem. Dette arbeidet 
er Legeforeningen – som en viktig sam-
funnsaktør – helt avhengig av, understreket 
Bakke.

– Helsetjenestene som tilbys våre 
pasienter holder et høyt nivå, sa legepresi-
denten. – Samtidig er det ikke vanskelig 
å se at det – i lys av de utfordringer som 
ligger foran oss – også er mulig å bedre 
kvaliteten på en rekke områder, både i et 
kortsiktig, men kanskje spesielt i et lang-
siktig perspektiv.

– Vi står nærmest kontinuerlig overfor 
store utfordringer i norsk helsevesen, sa 
Bakke. – Helt sentralt i arbeidet for å sikre 
god kvalitet på helsetjenestene er god 
videre- og etterutdanning, som også må 
være uavhengig av industri og myndigheter. 
Jeg velger derfor først å trekke frem Lege-
foreningens nye statusrapport – Rom for 
faglighet – til pasientens beste, som ferdig-
stilles i disse dager. Formålet med årets rap-
port er å rette oppmerksomheten mot fag-
lige krav, kvalitet og innhold i spesialist-
helsetjenesten. Det er etter vårt syn helt 
nødvendig å peke på et tydelig faglig inn-
hold i helsetjenestene i oppfølgingen av 
ansvars- og eierskapsendringene som fulgte 
av spesialisthelsetjenestereformen, sa lege-
presidenten.

Store utfordringer
Andre viktige saker legepresidenten 
berørte, var blant annet landsstyrets vedtak 
fra Loen i mai 2004 om endrede retnings-
linjer for vurdering av kurs i legers videre- 
og etterutdanning. I retningslinjene fastslås 
det at industrien ikke lenger kan ha utstil-
linger i forbindelse med kurs som skal god-
kjennes tellende i legers videre- og etter-
utdanning. – Det er nå forberedt en ny sak 
i tilknytning til dette for landsstyremøtet 
i Bergen, sa Bakke.

Han tok også for seg avtalen om retnings-
linjer for samarbeid og samhandling 
mellom leger, Legeforeningen og legemid-
delindustrien og økonomien i videre- og 
etterutdanningen. – De nye retningslinjene 
kan bidra til svekket økonomi i spesialfor-
eningene ved at det i kursutdanningen ikke 
lenger er akseptert å ha utstillinger i tilknyt-
ning til tellende kurs. Dette må dekkes opp 

av midler fra blant annet utdanningsfon-
dene, sa han.

Turnustjenesten, forholdene rundt stil-
lingsstruktur for leger under spesialisering, 
utdanning på Internett og organisasjons-
saken var andre viktige saker som ble 
berørt.

– Det mangler ikke på utfordringer 
knyttet til spesialistutdanningen, sa Hans 
Kristian Bakke, og pekte på at økende funk-
sjonsfordeling og færre enheter med akutt-
beredskap påvirker både innhold og kapa-
sitet. Vi iverksetter imidlertid tiltak på 
utdanningssiden som på sikt vil være kost-
nadsbesparende, sa han og viste til at Lege-
foreningen i 2000 lanserte sine første fire 
kurs på Internett. I dag kan foreningen tilby 
ti kurs som kan tas uavhengig av tid og sted.

Faglighet ligger til grunn
Fagdirektør Bente Mikkelsen, Helse Øst 
RHF, økonomidirektør Jann-Georg Falch, 
Helse Nord RHF og seniorrådgiver Ingvill 
Skogseth, Helse Vest RHF orienterte om 
henholdsvis grunnlaget for funksjonsforde-
ling, økonomiske betraktninger ved funk-
sjonsfordeling og omstillingsprosesser og 
endringer i tjenestetilbudet i Helse Vest. De 
tre representantene var samstemmige i at 
faglighet lå til grunn for endringene 
i helseforetakene.

Jørgen T. Jørgensen, spesialitetsrådets 
leder, trakk opp flere fremtidsscenarier og 
aktuelle modeller for spesialitetsstrukturen. 
Han mente at det om noen år ville være 
langt færre spesialiteter enn i dag, og at 
legens rolle som helserådgiver vil få større 
betydning.

Frykten for avvik
Faget er bygd på perfeksjon og altruisme – 
å skade bryter med begge disse idealene, sa 
Reidun Førde, Leder i Rådet for legeetikk. 
– Relasjoner og evne til kommunikasjon er 
veldig viktig, men vi må selv endre kulturen 
rundt urealistiske perfeksjonismekrav og 
det å gi rom for kritikk. Uenighet er en del 
av det å komme videre, og etikk kan være et 
verktøy til å mestre vanskelige avveininger, 
sa Førde

Les hele referatet i fulltekst: www.lege-
foreningen.no/?id=70122
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Ny statusrapport
Legeforeningen har nylig lansert sin femte 
statusrapport Rom for faglighet – til pasien-
tens beste. I forordet sier Hans Kristian 
Bakke blant annet følgende: – Den offent-
lige helsetjenesten angår oss alle, er en av 
de viktigste bærebjelkene i det norske vel-
ferdssamfunnet, og har derfor en sentral 
plass i samfunnsdebatten. Den medisinske 
fagkunnskap og erfaring danner ryggraden 
i enhver organisering av helsetjenester. 
Legene har derfor et særlig ansvar – ikke 
bare overfor sine pasienter, men også over-
for samfunnet – når det gjelder å påpeke 
svakheter og problemer i helsetjenesten, 
og komme med forslag til faglig funderte 
og effektive løsninger.
Statusrapporten finner du på: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=56713

Unio – erstatter UHO
Fra 1. juli skifter Utdanningsgruppenes 
Hovedorganisasjon (UHO) navn til Unio. 
Navnet, som betyr «forene», markerer en 
reorganisering av UHO og starten på et nytt 
og utvidet fellesskap, skriver UHO på sine 
nettsider: www.uho.no

Ønsker samarbeid
Akademikerne ønsker å få et godt sam-
arbeid med den nye hovedorganisasjonen 
Unio. – Dette er ingen konkurrent for oss 
som organiserer akademikere, forskere og 
andre langtidsutdannende, men en naturlig 
samarbeidspartner i enkelte saker, sier 
Christl Kvam, leder i Akademikerne. – Jeg 
håper for eksempel Unio har sammenfal-
lende syn med oss på pensjon, sier hun.

To av Akademikernes medlemsforenin-
ger – Forskerforbundet og Presteforenin-
gen – vil fra nyttår være med i den nye 
hovedorganisasjonen. Styret i Akademi-
kerne har tatt de to foreningenes utmeldin-
ger til etterretning.

– Utmeldingene har ingen konsekvenser 
for Akademikernes forhold til den nye 
hovedorganisasjonen, sier Akademikernes 
leder. Hovedtyngden av norske forskere vil 
fortsatt være med i Akademikerne. – Forsk-
ning og forskningspolitikk er – og vil være – 
et viktig satsingsområde for Akademikerne 
videre fremover. Det er viktig å satse på 
dette, blant annet som grunnlag for nyska-
ping og utvikling, sier Kvam.
Les mer: www.akademikerne.no

Vellykket 17. mai-arrangement
Over 200 små og store deltok under Oslo 
legeforenings 17. mai-arrangement 
i kantinen i Legenes hus. Det er tredje år på 
rad at Oslo legeforening inviterer ansatte 
i Legeforeningen og lokalavdelingens med-
lemmer med familie og venner til dette 
arrangementet som er blitt en tradisjon. 
Medicinsk paradeorchæster og tryllekunst-
neren Arne skapte ekstra god stemning.


