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Utvidet meldeplikt for MRSA795

Legeforeningen støtter den foreslåtte 
utvidelsen av meldeplikten for MRSA 
(methicillin-resistant staphylococcus 
aureus) til også å gjelde smittebærer-
tilstand.

Tiltaket er begrunnet i en handlingsplan for 
å forebygge sykehusinfeksjoner (1), hvor 
det blant annet står: «for bedre overvåking 
av resistente mikroorganismer og etablering 
av et system for rask respons ved eventuelt 
økning i forekomst av resistente mikrober, 
foreslår departementet at meldingsplikten 
for blant annet MRSA utvides også til 
å gjelde smittebærertilstand».

Begrunnelsen er at det i smittevernsam-
menheng ikke er noen forskjell på om en 
person er bærer eller har en infeksjon. En 
bærer kan noen ganger være mer smittsom 
enn en person med infeksjon. Helse- og 
omsorgsdepartementet uttaler at den sam-
lede kvaliteten på dataene i meldesystemet 
blir bedre når Nasjonalt folkehelseinstitutt 
får et bedre grunnlag for å klassifisere tilfel-
lene. På denne måten kan utbrudd og spred-
ningsmønstre oppdages og beskrives bedre 
enn i dag, hvor denne vurderingen foretas 
av de enkelte laboratoriene.

Ifølge departementet vil overvåkingen 

bli ytterligere bedret når det nasjonale refe-
ranselaboratoriet for MRSA etableres. 
Argumentene kan også gjøres gjeldende for 
penicillinresistente pneumokokker og 
vankomycinresistente enterokokker. Det 
foreslås utvidet meldingsplikt også for 
disse. Fagmiljøet er tilfreds med at departe-
mentet og Nasjonalt folkehelseinstitutt 
bringer de norske melderutinene i samsvar 
med reglene i de øvrige nordiske land.

I forbindelse med all melding av antibio-
tikaresistente bakterier til Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (MSIS) bør det 
etter Legeforeningens syn, innføres klare 
mikrobiologiske kasusdefinisjoner for 
melding. Dagens situasjon er ikke tilfreds-
stillende fordi det overlates til melderen 
å vurdere om funnet i tilstrekkelig grad 
oppfyller relevante krav til melding, skriver 
Legeforeningen.
Les hele høringsuttalelsen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=56710
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Sosialkomiteen i Legenes hus795

Legeforeningen hadde 17. februar sitt 
årlige seminar for Stortingets sosial-
komité.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens 
president, innledet om sentrale utfordringer 
i Helse-Norge. – Det er gledelig å se at akti-
viteten i spesialisthelsetjenesten øker, at 
flere pasienter får behandling og at vente-
tiden reduseres i tråd med klare politiske 
målsettinger, sa Bakke.

Komiteen fikk orientering om smertebe-
handling, akuttpsykiatri og rusmiddelbruk. 
Komiteen hadde gitt uttrykk for at den 
spesielt ønsket belyst smertebehandling. – 
Dette er ett av mange eksempler på områder 
der Legeforeningen de siste årene har 
benyttet fagmiljøene til å gjøre opp status 
og peke ut veien videre, sa Bakke.

Harald Breivik, leder for Norsk smerte-
forening innledet sammen med Rae Frances 
Bell, seksjonsoverlege ved Haukeland 
Universitetssykehus over dette temaet. Hva 
er situasjonen innen akuttpsykiatrien og 
hvilke tiltak bør iverksettes? spurte Bjarte 
Stubhaug, leder av Norsk psykiatrisk 
forening. Rusmiddelmisbrukernes situa-

sjon etter rusreform 1 og 2 var det tredje 
området som ble berørt. Har rusmiddelmis-
brukerne fått et helhetlig behandlings-
tilbud? spurte Per Føyn fra Legeforeningens 
ruspolitisk utvalg.

Komiteens representanter gav uttrykk for 
at innlederne gav meget solide bidrag, og at 
komiteen satte stor pris på den faglige 
innsikt som ble formidlet.
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Overgangsregler
Nye retningslinjer for Lånefondet trådte 
i kraft 1.1. 2005. Det ventes at Landsstyret 
foretar vedtektsendringen i møtet i mai. 
I forbindelse med overgangen fra gamle til 
nye retningslinjer og i rommet mellom 
gamle og nye vedtekter, var det avdekket 
et behov for visse overgangsbestemmel-
ser. Sentralstyret vedtok forslag til over-
gangsordning. Sekretariatet bes sørge for 
at låntakere som fikk innvilget lån etter tidli-
gere retningslinjer, gis tilbud om å slette 
gjeldsforsikring, pantesikkerhet eller kau-
sjonssikkerhet som allerede er opprettet. 
Sekretariatet bes også å vurdere konse-
kvensene av å utvide tidsrammen for for-
nyet vurdering av lån og utviding av låne-
ramme, videre fra 2000 til 2004.

Budsjett for 
regionsutvalgene 2005
Sentralstyret vedtok en budsjettramme 
på kr 800 000 for regionsutvalgene med 
følgende fordeling: regionsutvalg Øst, 
kr 160 000, regionsutvalg Sør, kr 125 000, 
regionsutvalg Vest, kr 140 000, regions-
utvalg Midt-Norge, kr 100 000 og regions-
utvalg Nord, kr 275 000. Forbruk utover 
vedtatt ramme skal belastes de respektive 
fylkesavdelinger.

Rammeavtale 
om PKO-ordningen
Sentralstyret godkjente rammeavtale mel-
lom de regionale helseforetak og Legefor-
eningen om praksiskonsulentordningen 
(PKO) med tilhørende protokoll.

Kvalitetssikringsfond II
Stein Tore Nilsen (leder), Rolf Kirschner 
(vara), Berit K. Norling og Vibeke Dons 
Wankel (vara) er oppnevnt som represen-
tanter i Den norske lægeforenings fond for 
standardisering og kvalitetssikring i spesia-
listhelsetjenesten (kvalitetssikringsfond II) 
for perioden 2005–08.

Invitasjon til arrangement
Norges Røde Kors og Kirkens Bymisjon 
har som en markering av at unionen med 
Sverige ble erklært opphørt 7. juni 1905, 
invitert Legeforeningen og en rekke andre 
organisasjoner til å underskrive en avhen-
gighetserklæring med klare formuleringer 
på hvilke verdier vi er avhengig av nå, og 
i fremtiden. Legeforeningen slutter seg til 
avhengighetserklæringen, og vil også delta 
på et arrangement som finner sted på 100-
årsdagen for Norges uavhengighet, den 
7.6. 2005.

Nytt medlem i tariffutvalget
Ottar Grimstad oppnevnes som ny repre-
sentant og nestleder i tariffutvalget.

Referat fra sentralstyremøtene finner du 
i fulltekst på www.legeforeningen.no/
index.gan?id=56393

sentralstyret

Det var en lydhør sosialkomité som møtte Lege-
foreningen 17. februar. Foto Ellen Juul Andersen


