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Regionsutvalgene skal lovfestes
2537
Legeforeningens landsstyre vedtok 
i mai 2005, som en del av organisa-
sjonsdebatten, at det skal lovfestes 
ett regionsutvalg i hver av landets 
helseregioner.

Utvalgene skal være en del av Legeforenin-
gens organisasjon. Landsstyret påla samtidig 
sentralstyret å evaluere regionsutvalgene.

Evalueringen vil ta sikte på å finne ut 
hvordan de ulike regionsutvalgene – sett 
med sentrale aktørers øyne – fungerer i dag, 
og slik de oppleves av Legeforeningens 
medlemmer i de ulike regioner. Det skal 
dessuten innhentes synspunkter på hvordan 
regionsutvalgene kan bli et mest mulig 
tjenlig organ for Legeforeningens med-
lemmer og for organisasjonen som helhet. 
Det er utarbeidet en skisse for hvordan dette 
arbeidet skal gjennomføres.

– I samarbeid med Legeforeningens forsk-
ningsinstitutt skal det engasjeres en person 
som kan arbeide med prosjektet på hel- eller 
deltid, beregnet til ca. ett månedsverk.

– Det skal gjennomføres semistrukturerte 
intervjuer med nåværende og tidligere 
ledere av regionsutvalg, med tanke på å få 
frem sterke og svake sider ved ulike organi-
sasjonsformer, basert på de erfaringer de 
mest sentrale aktørene har hatt.

– Med utgangspunkt i materialet som 
bearbeides fra denne intervjurunden, vil det 
bli utarbeidet et spørreskjema som sendes 
ut til et tilfeldig utvalg medlemmer i ulike 
regioner for å få deres syn på regionsutval-
gene, både når det gjelder slik de hittil har 

fungert, og slik med-
lemmene ønsker at 
regionsutvalgene skal 
fungere i fremtiden.

– Det tas spesielt 
sikte på å utveksle 
synspunkter fra ledere 
av fylkesavdelingene, 
yrkesforeninger og 
spesialforeninger. 
Dette vil skje enten 
gjennom en spørre-
skjemaundersøkelse 
eller ved å etablere en fokusgruppe med 
representanter fra de ulike regioner.

– Med grunnlag i det totale materialet 
som på denne måten fremskaffes, skal det 
utarbeides en endelig rapport med anbefa-
linger om fremtidig organisering og opp-
gaver for regionsutvalgene.

– Det opprettes en styringsgruppe med 
én leder, samt en representant fra henholds-
vis en yrkesforening, en fylkesavdeling, et 
regionsutvalg, en spesialforening og en fra 
sekretariatet. Sentralstyret har oppnevnt 
Terje Bjørn Keyn, tidligere medlem av sent-
ralstyret og konserntillitsvalgt for Akademi-
kerne i Helse Sør som styringsgruppens 
leder. Sentralstyret utnevner også de øvrige 
medlemmene av gruppen. Styringsgruppen 
har det overordnede styringsansvar for pro-
sjektet med prosjektleder som sekretær.

– Det er bevilget inntil 250 000 kroner 
for å gjennomføre evalueringen.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdelig for informasjon og helsepolitikk

Nasjonale retningslinjer 
for hjemmerespiratorbehandling2537

Legeforeningen reagerer i en hørings-
uttalelse på at kommunehelsetjenes-
ten ikke er tatt med i arbeidet med 
å utarbeide nasjonale retningslinjer for 
behandling med hjemmerespirator.

Retningslinjene er utarbeidet av fagfolk 
med bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten. 
Legeforeningen vil imidlertid ikke kunne 
anbefale retningslinjene før kommunehel-
setjenesten også har fått muligheten til 
å delta ved utarbeidingen, slik at retnings-
linjene også ivaretar deres behov. Blant 
annet gjelder det hvordan fordeling av opp-
gaver og ansvar mellom kommune- og spe-
sialisthelsetjeneste skal avklares.

Det fremgår ikke tilstrekkelig klart av 
retningslinjene hvordan samarbeidet og 

ansvaret skal fordeles mellom de ulike 
spesialitetene i spesialisthelsetjenesten når 
en pasient behandles med hjemmerespi-
rator. Særlig etterlyser foreningen tyde-
ligere grenseoppganger mellom spesialis-
ters rolle og ansvar når beslutninger om 
å starte og eventuelt avslutte slik behand-
ling skal tas.

Legeforeningen mener at nasjonale ret-
ningslinjer kan medvirke til at pasientene 
får et likeverdig behandlingstilbud uav-
hengig av hvor i landet de bor og hvilken 
grunnlidelse de har.

Les hele høringsuttalelsen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=79146

Audun Fredriksen

audun.fredriksen@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Fungerende leder 
til rettshjelpsutvalget
Fridtjov Riddervold, nåværende leder av 
rettshjelpsutvalget, skal ut året 2005 
arbeide med humanitært arbeid i utlandet. 
Torgeir Haugen oppnevnes som funge-
rende leder i de tilfeller der Riddervold er 
forhindret fra å ivareta sin funksjon som 
leder.

Nytt medlem til valgkomiteen
I henhold til lovenes § 3, 5. ledd skal sen-
tralstyret peke ut det tredje medlem 
av valgkomiteen. Ragnhild Øydna Støen 
utpekes for perioden 1.9. 2005 til 31.8. 
2007.

Prosjekt «ELIN-kommune»
Legeforeningen har mottatt invitasjon fra 
Sykepleierforbundet om å delta med en 
representant i prosjekt «ELIN-kommune» 
(elektronisk kommunikasjon i kommune-
helsetjenesten), et prosjekt etter mønster 
av Legeforeningens ELIN-prosjekt. Einar 
Braaten, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 
(LSA) og LSAs representant i ELIN-prosjek-
tets styringsgruppe, oppnevnes som Lege-
foreningens representant i prosjekt ELIN-
kommune.

Kursutdanningen 
og samhandling med industrien
Landsstyret i Bergen som fant sted i mai 
2005, påla sentralstyret å utrede konse-
kvenser om forholdet til farmasøytisk indu-
stri og utstyrsindustrien ved tellende kurs. 
Konsekvensene av vedtaket evalueres 
våren 2007 etter at man har fulgt utviklin-
gen bl.a. gjennom Utdanningsfond I, og 
ved at det gjøres en enquête til spesialfor-
eningene høsten 2006.

Vedtektsendring i SOP
Sentralstyret godkjente i sitt møte 11.11. 
2004 vedtektsendring i Sykehjelps- og pen-
sjonsordningen for leger (SOP). Disse ble 
videresendt til endelig godkjenning 
i Arbeids- og sosialdepartementet. Depar-
tementet hadde ikke innvendinger til det 
materielle innholdet, men påpekte at tek-
niske svakheter ved forslaget gjorde at 
vedtektene ikke kunne godkjennes. Depar-
tementet godkjente imidlertid at de nye 
vedtektene ble lagt til grunn for saks-
behandlingen. Sentralstyret godkjente for-
slaget om vedtektsendring som oversen-
des departementet for endelig godkjen-
ning. SOPs styre gis fullmakt til å fastsette 
formuleringer av bestemmelsene om pen-
sjonsnivå og vilkår om bosetting for uføre-
pensjon før oversending til departementet.
Les hele sentralstyrereferatet på 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=79105

Terje Bjørn Keyn

sentralstyret


