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Nye signaler i tilleggsproposisjonen3532

Arbeids- og sosialdepartementet har 
snudd på viktige punkter når det 
gjelder reguleringen av en landsdek-
kende og permanent ordning for kiro-
praktorer og manuellterapeuter.

Stortinget har tidligere vedtatt at forsøksord-
ningen for kiropraktorer og fysioterapeuter 
med videreutdanning i manuellterapi skal bli 
permanent og landsomfattende. Ordningen 
innebærer at bl.a. pasienter med muskel- og 
skjelettsykdommer kan få trygderefusjon når 
de blir behandlet av kiropraktor og manuell-
terapeut uten at det foreligger henvisning 
fra lege og at disse personellgruppene skal 
kunne henvise til spesialist.

Som en oppfølging av Stortingets vedtak, 
la de tidligere statsrådene Ansgar Gabri-
elsen og Dagfinn Høybråten frem forslag til 
regulering av forsøksordningen. Her ble det 
lagt opp til at reguleringen i store trekk 
skulle videreføres, men med noen unntak. 
Blant annet ble plikten til å oversende kopi 
av sykemeldingsattest og å oversende infor-
masjon om utført behandling til fastlegen, 
foreslått å ikke forskriftfestes.

Legeforeningen har i et høringssvar mar-
kert sin motstand mot ordningen. Når Stor-
tinget nå har fattet sitt vedtak, har foreningen 

argumentert for at rutiner som gir fastlegen 
tilstrekkelig informasjon om behandling, 
henvisning og sykemelding må beholdes, 
slik at fastlegen i større grad står i en posi-
sjon til å sikre et helhetlig og sammenhen-
gende behandlingsopplegg for pasienten.

Legeforeningens innspill synes på visse 
punkter å være tatt til følge av den nåvæ-
rende regjeringen. I tilleggsproposisjonen 
gis det nå nye signaler om hvordan ord-
ningen bør utformes. Plikten til å sende 
kopi av sykmeldingsattester til legen når de 
blir utstedt foreslås å forskriftfestes. Det vil 
også i forskrift bli stilt krav om at informa-
sjon om utført behandling skal sendes fast-
legen i god tid før fastlegen skal overta 
ansvaret for dokumentasjon fra åtte uker.

Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment 
praktiserende lægers forening (Aplf) er 
svært fornøyd med signalene fra regjerin-
gen hvor man har forsøkt å ivareta fast-
legens koordinatorrolle og pasientsikker-
hetsperspektivet på en bedre måte.

Les Legeforeningens høringssvar her: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=86688
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Finansiering av forskning3532

40 sentrale personer innen helsefor-
valtning, universitetene, forsknings-
miljøene og helseforetakene deltok 
i november på seminar i regi av Lege-
foreningen og Legemiddelindustri-
foreningen.

Seminarets tittel var Finansiering og indu-
strimedvirkning i klinisk medisinsk forsk-
ning. Legeforeningens forskningsutvalg var 
initiativtaker. Målet var bl.a. å starte en 
dialog og skape forståelse for de ulike aktø-
rers behov og forutsetninger for samarbeid 
om klinisk medisinsk forskning.

Blant temaene som ble diskutert var 
hvordan situasjonen oppleves nå, og hvor-
dan man fra ulike ståsteder, tenker seg et 
samarbeid om klinisk forskning i tiden 
fremover. Legemiddelindustriforeningen 
presiserte at avtaler og mellomværende 
mellom industrien og helsevesenet nå ikke 
lenger foregår på individnivå, men mellom 
industrien og institusjonen. Det inngås kun 
avtaler med foretakene, og det er den 
enkelte institusjon som står ansvarlig for 
igangsetting av prosjekter ved utprøving av 
nye medikamenter. Dette innebærer også at 

pengene går til foretakene, og ikke som tid-
ligere, til den enkelte lege.

Et annet punkt som ble belyst var et 
ønske fra universitetene om at industrien 
ikke kun konsentrerer seg om utprøving av 
medikamenter, men om de også kunne bidra 
med midler til grunnforskningen. Represen-
tantene for legemiddelindustrien redegjorde 
for at slik forskning var lite aktuell for dem, 
begrunnet i hensynet til eiere og aksjonærer, 
som krever avkastning av investeringene.

Professor Anders Waldenstrøm ved 
Umeå universitet i Sverige orienterte om 
hvordan man hadde lyktes i Sverige når det 
gjaldt samarbeid mellom klinikk og indu-
stri. Han understreket betydningen av solide 
nasjonale industrikonsern som har tydelig 
fokus på forskning og utvikling generelt og 
som kan bidra til konkret forskningsinnsats. 
Nær og varig kontakt og samarbeid mellom 
næringslivet og universiteter og høyskoler 
gjennom mer enn hundre år har etter Wal-
denstrøms mening også vært en vesentlig 
suksessfaktor i Sverige.
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Ny kampanje mot røyking
2. januar setter Sosial- og helsedirektoratet 
i gang sin fjerde kampanje for å få folk til 
å stumpe røyken. Avdelingsdirektør Kari 
Huseby i Sosial- og helsedirektoratet håper 
i den forbindelse at mange tar kontakt med 
fastlegen sin.

– Sitt klar med nummeret til Røyketele-
fonen, 800 400 85, henvis videre til røyke-
slutt-tilbud, del ut materiell og se retnings-
linjene som kom i fjor på hvordan du kan ta 
dette opp med pasienten, oppfordrer hun. 
Det blir både TV-snutter og avisannonser 
frem til 10. februar, og direktoratet tror det 
blir mye debatt og oppmerksomhet rundt 
kampanjen.

Forening for homofile 
og lesbiske leger
Homofile og lesbiske legers forening 
(HLLF) ble etablert i 1996. Den er en selv-
stendig og uavhengig organisasjon for og 
med homofile/lesbiske leger og medisin-
studenter og har ca. 100 medlemmer. For-
eningen har som mål å arbeide for et sam-
funn der mennesker kan leve i overens-
stemmelse med sin lesbiske og homofile 
kjærlighet og identitet.

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet 
i april 2005, ønsker primært å jobbe med 
aktiviteter som er enkle å gjennomføre og 
som gir medlemmene en mulighet til jevn-
lig å møte andre medlemmer samt få infor-
masjon om styrets arbeid. Foreningens 
adresse er HLLF, Pb 2502 Solli, 0202 Oslo. 
E-post: hllf@online.no. Les mer på forenin-
gens Internett-side www.hllf.org


