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slik at det faglige engasjementet fortsatt kan 
blomstre, slår Cecilie Risøe fast.

Kvalitetsheving
– Jeg håper også at omorganiseringen til 
fagmedisinske foreninger vil føre til en 
generell kvalitetshevning av det fagmedi-
sinske nivået. Arbeidet med utforming av 
faglige retningslinjer som stadig må revi-
deres basert på ny fagkunnskap, er tungt. 
Jeg tror de fagmedisinske foreningene her 
kan lære av hverandre slik at dette gjøres 
mest mulig arbeidseffektivt. Men retnings-
linjer må ikke bare utformes, de må også 
implementeres. Legeforeningen har en rolle 
i implementeringsarbeidet, men også som 
en forsvarer av faglig skjønn; Retnings-
linjer er råd, ikke regler, sier hun.

– Organiseringen av spesialisthelsetje-
nesten er et helsepolitisk anliggende. Men 
nettopp i slike saker er det de fagmedi-
sinske foreningers oppgave å peke på de 
behandlingsmessige konsekvensene beslut-
ningene vil ha. Friske individer vektlegger 
nærhet i helsetilbudet. Når de selv blir syke, 
vil de ha optimal medisinsk behandling. 
Helsepolitisk kan en mene at breddekvalitet 
ved lokalsykehusene innebærer at legene er 
gode i alle indremedisinske grenspesia-
liteter. Fagmedisinsk vet en at dette er en 
uoverkommelig oppgave og at bredden må 
sikres ved at flere spesialister med ulik spe-
sialkompetanse arbeider sammen dersom 
pasientene skal være sikret rimelig likhet 
i helsetilbud uavhengig av bosted.

Et høyt fagmedisinsk nivå er en forutset-
ning for å kunne skille ut hvilke pasienter 
som skal henvises til tredjelinjetjenesten. 
Høy faglig kompetanse lokalt muliggjør 
også raskere tilbakeføring, hvilket alle 
parter inklusive pasientene er tjent med, 
fastslår hun.

– Tror du endringen vil få noen betyd-
ning når det gjelder spesialistutdanningen?

– Vurdering og påvirkning av spesialist-
utdanningen er definert som en av hoved-
oppgavene til de nye fagmedisinske for-
eningene ifølge Legeforeningens lover. 
Vår forening har alltid hatt et godt samar-
beid med spesialitetskomiteen. Samlingen 
av B-grenkandidater ble omgjort fra et 
industrisponset møte til tellende kurstimer 
nettopp etter et bekymringsmøte på initiativ 
fra komiteen. Obligatoriske kurs i spesia-
listutdanningen har så langt vært meget 
godt håndtert av Legeforeningen med støtte 
av aktuelle fagpersoner. Ut fra lovteksten 
vil de fagmedisinske foreningene måtte 
engasjere seg i vurderinger av kurstilbudet 
i fremtiden. Hvorvidt Legeforeningen på 
sikt vil beslutte at for eksempel fagmedi-
sinske foreningers årsmøter skal omgjøres 
til tellende kurstimer for spesialistkandida-
tene, er et åpent spørsmål.
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Ellen Huber har bokstavelig talt en jobb i stadig endring. Hver uke 
får legeregisteret mellom 1 500 til 2 000 henvendelser om endringer.

Huber kan fortelle om leger som ikke står 
på ansattelistene til de tillitsvalgte når man 
skal føre lønnsforhandlinger, og om leger 
som ikke får kursinvitasjoner fordi de er 
oppført i feil yrkesforening, og hun leser 
nekrologer som en del av jobben. Hun opp-
klarer raskt to ting mens hun taster i vei.

– Nei, ingenting skjer automatisk. Vi 
får ikke uoppfordret oppdaterte lister fra 
arbeidsstedene som viser at legen har skiftet 
jobb, og vi har ikke adgang til å hente ut av 
folkeregisteret at legen har endret adresse. 
Vi er avhengige av at legene holder oss opp-
datert direkte, sier hun.

Når det er lønnsforhandlinger, henter 
registeret ut lister over ansatte som gis til de 
tillitsvalgte. – Noen tror endring av arbeids-
sted eller stilling blir automatisk registrert, 
og får nærmest panikk når de ikke står på 
listene til lønnsforhandlingene. Så det er 
viktig at legen holder oss oppdatert fort-
løpende om endringer, sier hun og forteller 
at leger som står oppført med feil stilling 
i registeret, kan være plassert i feil yrkes-
forening. Da kan de gå glipp av både kurs-
invitasjoner og annen viktig informasjon.

I Legeforeningen ser man på muligheter 
for å gi medlemmer tilgang til opplysninger 
som er registrert om dem i legeregisteret, og 
til i en viss grad å kunne korrigere disse via 
Legeforeningens nettsider.

– Vi vurderer også i samme løsning 
å legge til rette for at medlemmene skal 
kunne registrere sine faglige interesser som 
en profil, og få tilgang til en mer skredder-
sydd nettside basert på disse opplysningene, 
sier Stine Bjerkestrand, seksjonssjef i nett-
redaksjonen i Legeforeningen.

I mellomtiden sitter Ellen Huber og leser 
avisen. Men det er ikke som tidsfordriv. – Vi 
har ingen mulighet til å få automatisk melding 

om dødsfall, så vi følger med i nekrologene 
og er ellers avhengig av meldinger fra pårø-
rende, Sykehjelps- og pensjonsordningen for 
leger (SOP), Vital eller kolleger, forklarer hun.

Også omorganiseringer på legers 
arbeidsplasser eller nedleggelser fanges opp 
gjennom avisene. Noen ganger melder én 
lege inn endringer til registeret og man opp-
dager at dette berører flere kolleger. – Det 
hentes også ut statistikk fra registeret, så det 
er viktig at det er oppdatert.

Annen hver uke kommer en bunke tids-
skrifter i retur. Da blir det sendt ut e-post 
om han eller hun har flyttet. Ved masse-
utsendelser av e-post, fanges også opp en 
del e-poster som kommer i retur.

Sjekker vikariater
Ellen Huber viser frem permer med skjema-
ene til personer som har oppgitt at de går 
i tidsbestemte vikariater. – De blir oppbevart 
her etter dato. Vi går jevnlig inn og sjekker 
om opplysningene er oppdatert etter at den 
innrapporterte tiden er utløpt, forteller hun. 
Noen husker å melde fra om ny adresse når 
de ser at de ikke får Tidsskriftet, men glem-
mer å melde at de også har fått nytt arbeids-
sted. – Vi fanger opp slikt hvis vi for eksem-
pel ser at noen har adresse i Stavanger, men 
arbeidssted i Narvik, sier hun og forteller at 
de ansatte i registeret nok er mer aktive med 
å ta kontakt og følge opp tegn på endringer, 
enn folk selv er flinke til å melde fra.

– Nå håper jeg at legene blir klar over at 
ingenting går automatisk. Vi er totalt avhen-
gige av at hvert medlem sier fra om end-
ringer, understreker hun.
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Ellen Huber (t.v) diskuterer endringer i registeret med kollegene Liv Jordbrånen (t.h) og Torill Skjær-
holt (foran). Foto Cecilie Bakken
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