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Engasjert debatt 
på lederseminaret1113

Det blir garantert engasjement når organisasjonssaken skal drøftes 
på Landsstyremøtet i Oslo i mai

Det gav debatten under lederseminaret tyde-
lige signaler om. Torunn Janbu, Legefor-
eningens president gav en oversikt over de 
viktigste sakene som Legeforeningen for 
tiden arbeider med, og det var en lang liste 
representantene for yrkesforeningene, fylkes-
avdelingene og spesialforeningene fikk seg 
forelagt da de møttes i begynnelsen av mars.

Det var avsatt tid til særskilt behandling 
av forslaget om endringer i Legeforenin-
gens organisasjon i forbindelse med inn-
føring av fagmedisinske foreninger, om 
lokalsykehusenes fremtid og om fastlege-
ordningens utfordringer.

Jannicke Mellin-Olsen fra spesialfor-
eningene, Gunnar Ramstad fra Hordaland 
fylkesavdeling og Lars Eikvar fra Overlege-
foreningen var bedt om å gi synspunkter på 
forslaget om organisasjonsendringer sett fra 
de respektives ståsted. Ramstad og Eikvar 
gav begge uttrykk for at forslagene til end-
ringer i organisasjonssaken ikke får store 
konsekvenser for deres del når det gjelder 
representasjon i landstyret.

– Sammensetningen av landsstyret er den 
best mulige garanti for en fremtidig sterk 
legeforening. Jeg føler at fylkesavdelingene 
står like støtt som før, sa Gunnar Ramstad.

Ønsker en mer tydelig plass
Mellin-Olsen sa at spesialforeningene 
ønsker en mer tydelig plassering i den nye 
organiseringen. – Mange spesialforeninger 
har et mer perifert forhold til Legefor-
eningen enn yrkesforeningene og fylkesav-
delingene. Det bør derfor gjøres et stykke 
arbeid for å få styrket følelsen av fellesskap 
og av å trekke i samme retning, sa hun. Hun 
mente at valgordningen til landstyret bør 
beskrives nøyere i lovforslaget, da det er for 
åpent slik det er nå. Spesialforeningene gav 
uttrykk for at de gjerne vil bidra til å gjøre 
dette bedre. – Selv om det organisatoriske 
er på plass gjenstår det et gedigent arbeid 
for å få innholdet på plass, sa hun.

– Spesialforeningene opplever usikkerhet 
når det gjelder økonomien og autonomi 
i forbindelse med organisasjonsendringene. 
Forutsetningen må være at vi skal få minst 
like gode arbeidsvilkår som i dag, sa 
Jannicke Mellin-Olsen, og understreket at 
de gjerne samarbeider med sentralstyret og 
sekretariatet i å utarbeide en rettferdig 
modell.

Lokalsykehusene fremtidige rolle
Legeforeningens interne rapport «Lokal-
sykehusenes fremtidige rolle» ble presentert 

av arbeidsgruppens leder Tor Øystein Seier-
stad fra Kirkenes. Blant utfordringene som 
var trukket frem i rapporten, var breddekva-
litet versus spisskvalitet, den økende 
andelen eldre kroniske syke med sammen-
satte lidelser, befolkningskravet om nærhet 
og trygghet og hvordan man skal få til en 
ambulering/rotasjon av vakter som fungerer.

Nye utfordringer 
for fastlegeordningen
– En nasjonal legevaktsreform må se 
dagens lys og det må satses sterkere på 
allmennmedisinsk forskning, sa Jan Emil 
Kristoffersen, leder i Alment praktiserende 
lægers forening (Aplf). – Det må gis stabile 
og gode rammebetingelser for fagutøvelse 
og inntektsutvikling for langtidsutdannede 
næringsdrivende akademikere som avstår 
fra hierarkisk avansement gjennom sin 
yrkeskarriere, og normaltariffen må følge 
fagutviklingen – ikke omvendt. Det må bli 
tydeligere bruk av kvalitetsindikatorer og 
incentiver, og det må til kraftigere rekrutte-
ringsvirkemidler, sa han og pekte også på 
utfordringene i forbindelse med Helsenett. 
– Fastlegens koordinatorrolle må ivaretas, 
og fastlegene må få avklart ansvar og opp-
gaver i forhold til øvrige tjenestetilbud og 
personellgrupper. De må tilføres sterkere 
støttefunksjoner, hjelpepersonell og medi-
sinsk teknisk utstyrsnivå for å møte frem-
tidens oppgaver som garantert vil øke bety-
delig.

– Vi må få etablert formelle samarbeids-
arenaer innad i kommunene og mellom tje-
nestenivåene, og en tydelig allmennmedi-
sinsk fagledelse på kommunalt eller inter-
kommunalt nivå, avsluttet Aplfs leder.
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Krav om kassaapparat
Legeforeningen har mottatt en rekke spørs-
mål om hva som regnes som kassaapparat 
eller likeverdig system etter at den nye 
bokføringsloven trådte i kraft fra nyttår. 
Den nye loven krever at alle nærings-
drivende som driver kontantsalg må ha 
kassaapparat, eller et likeverdig system. 
Statsautorisert revisor Siri Helen Reidulff 
har på bestilling fra Legeforeningen skrevet 
en artikkel der hun går noe dypere inn i de 
nye reglene og tilgrensende problemstillin-
ger. Artikkelen er kun tilgjengelig på: 
www.legeforeningen.no/index.gan?id
=94361. Ytterligere informasjon om saken 
finner du på: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=94362

En av fire leger har opplevd vold
Hver fjerde lege har vært utsatt for vold 
fra pasienter eller pårørende. Det viser data 
fra Legekårsundersøkelsen fra Legefor-
eningens forskningsinstitutt. Nærmere 
1 000 leger ble høsten 2004 spurt om dette 
temaet. Halvparten av legene som hadde 
vært utsatt for vold, hadde opplevd det én 
gang. Resten hadde hatt flere episoder. 
Det er særlig allmennlegene og psykiaterne 
som føler seg mest utsatt. Det store flertall 
av leger mener at man som lege en sjelden 
gang må regne med å komme ut for slike 
episoder. Tall om temaet er publisert 
i Journalen, Oslo legeforenings medlems-
blad. Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=94209

Gjennombruddsprosjekt 
i god gjenge
Gjennombruddsprosjektet Bedre rusbe-
handling hadde sin andre samling i begyn-
nelsen av februar. De 20 poliklinikkene og 
tverrfaglige teamene som deltar i prosjek-
tet var alle kommet godt i gang med sine 
respektive prosjekter, og presenterte gjen-
nomarbeidede postere med oversikt over 
prosjektets gang. Alle deltakerne hadde 
levert inn skriftlige rapporter innen tidsfris-
ten, noe som ikke alltid har vært tilfellet.

Danske leger 
setter legeeden under debatt
Den almindelige danske lægeforening set-
ter legeeden fra 1815 under debatt, og spør 
om eden er et støvete klenodium som ikke 
passer med legenes hverdag i dag, eller om 
den fortsatt er et etisk fyrtårn for legegjer-
ningen. I en debattbok som nylig ble gitt ut 
i forbindelse med Lægeforeningens etiske 
utvalgs 25-årsjubileum, hevdes det at et av 
punktene i eden er umoralsk. Jens Winther 
Jensen, Lægeforeningens formand, tar opp 
temaet i en lederartikkel i Ugeskrift for 
Læger nr. 9/2006: www.ugeskriftet.dk/
portal/page?_pageid=33,15616932&_dad=
portal&_schema=PORTAL

Gunnar Ramstad, Jannicke Mellin-Olsen og 
Lars Eikvar innledet til debatt i organisasjons-
saken. Foto Lisbet T. Kongsvik
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