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Tillitsvalgtsamling i NAVO-området3344

– Klimaet mellom arbeidstakere og 
arbeidsgivere, lokalt og sentralt – 
utviklet siden 2002 – danner ikke 
grunnlag for utvikling av spesialist-
helsetjenesten. Heller ikke for lokale 
forhandlinger og løsninger, selv om 
dette i utgangspunktet er ønsket.

Dette var den unisone tilbakemeldingen da 
Legeforeningen i november hadde tillits-
valgtsamling på Gardermoen for å drøfte 
situasjonen i NAVO-området. De tillits-
valgte gjennomgikk situasjonen i helsefore-
takene. De pekte på at helseforetakene 
i liten grad tar ansvar for å løse de proble-
mene som oppstår, men at de forholder seg 
til direktiver fra arbeidsgiverforeningen 
NAVO. Det store antallet tvister lokalt 
bidrar til det gjennomgående dårlige kli-
maet for samhandling som eksisterer 
mellom arbeidsgiversiden og arbeidstaker-
siden. I denne sammenhengen ble det også 
opplyst om metoder som er benyttet i for-
handlinger som fører til liten tillit. Et par 
helseforetak innen Helse Vest skilte seg ut 
på en positiv måte ved god involvering av 
arbeidstakersiden.

Forhandlingsdirektør Anne Kjersti Bef-
ring gjennomgikk forhandlingssituasjonen 
fra 2002 og frem til i dag. – Det er interes-
sant at våre tillitsvalgte har en så sterk felles 
opplevelse av situasjonen og årsaken til 
problemene, sa hun. Det siste året har vært 

benyttet til grundige analyser av forhand-
lingssystemet og forvaltningen av systemet, 
noe som danner et godt grunnlag for pro-
sessen videre. Målet er å oppnå et forutsig-
bart og godt forhandlingssystem som er 
egnet til å løse interessekonflikter uten 
unødvendige «kostnader» for arbeidsmil-
jøet, fagutviklingen og mulighetene til 
å utvikle spesialisthelsetjenesten i positiv 
retning, sa hun.

Torunn Janbu, Legeforeningens presi-
dent, ga en analyse av forhandlingssitua-
sjonen per dags dato og hvilke handlings-
alternativer og valg Akademikerne Helse 
og Legeforeningen står overfor i en for-
handlingssituasjon med mange utfordringer. 
– På bakgrunn av den felles historien vi nå 
har og ut fra den kontakt vi har hatt med 
NAVO i starten av forhandlingene, har det 
vært grunn til å forvente at forhandlingene 
skjer i konstruktive former og innenfor de 
forventede «spilleregler» sa hun og under-
streket at det er i partenes felles interesse at 
vi legger vekt på god samhandling som 
likeverdige parter i arbeidet med å finne 
løsninger på våre interessemotsetninger. 
Det er viktig for helseforetakene at forhand-
lingsmotpartene sentralt skaper et grunnlag 
for godt forhandlingsklima – både sentralt 
og lokalt, sa Torunn Janbu.

Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=110518
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Reagerer på sikkerheten 
for pasientopplysninger i NAV3344

Trygdeetaten har fått kritikk fra Riks-
revisjonen for svakheter i tilgang til 
og oppbevaring av sensitive person-
opplysninger.

Kritikken gjelder at sensitiv informasjon 
er tilgjengelig for langt flere enn de som 
behøver det, og at det ikke er sikkerhet 
i tilgangen til opplysningene.

– Dette er svært alvorlig, sier Torunn 
Janbu, Legeforeningens president. Hun 
understreker at trygdeetaten har en vidt-
rekkende tilgang til pasientjournaler og 
pasientopplysninger, noe som i seg selv 
er problematisk.

– Med utvidelsen av trygdeetaten til 
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), 
som består av arbeids- og velferdsetaten 

(tidligere Aetat og trygdeetaten) og de 
delene av kommunenes sosialtjenester som 
inngår i de felles lokale kontorene, vil risi-
koen for integritetskrenkelser og misbruk 
av informasjonen være stor. Det må umid-
delbart etableres systemer som gjør at 
etaten ikke mottar mer informasjon enn 
nødvendig og at denne informasjonen kun 
er tilgjengelig for den som skal bruke den 
for å vurdere ytelser, sier legepresidenten.

Legeforeningen har denne høsten tatt opp 
spørsmål knyttet til bruk av pasientopplys-
ninger og journaler, og arbeider for flere 
begrensninger i tilgangen til slik informa-
sjon utenfor helsetjenesten, sier Torunn 
Janbu.
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Danskene innfører 
stjernesystem
Den danske indenrigs- og sundhedsminis-
teren lanserte i begynnelsen av november 
et stjernesystem som skal måle kvaliteten 
på sykehus: sundhedskvalitet.dk. På en 
skala fra en til fem skal sykehusenes eva-
lueres. Den almindelige danske lægefor-
ening støtter intensjonene bak stjerne-
systemet og gir initiativet fire stjerner, men 
kun to stjerner for utførelsen. Det skriver 
Lægeforeningens formann, Jens Winther 
Jensen på lederplass i Ugeskrift for læger 
nr. 45/2006. Les mer på www.laeger.dk

Ny særavtale i KS
Fredag 10.11. 2006 ble nemndsbehand-
lingen av Sentral forbundsvis særavtale 
avsluttet. Ny særavtale foreligger med virk-
ning fra 1.7. 2006. Nemnden ble ledet av 
Dag Nafstad og besto i tillegg av Torunn 
Janbu, Legeforeningens president og Arne 
Norum fra Kommunenes Sentralforbund 
(KS).
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=110593

Barnehelseprisen 2006
Landsgruppen for Helsesøstre i Norsk 
sykepleieforbund mottok 13. oktober 
Barnehelseprisen for 2006. Prisen er initiert 
av Norsk barnelegeforening og Barneom-
budet. Helsesøstrene ble hedret med et 
bilde av kunstneren Rolf Nerli.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=110643


