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– Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid i en bredt engasjert forening sa president
Torunn Janbu da hun gikk på talerstolen under stående applaus. Det er en populær leder
som fra 1. september tar to nye år som leder av Legeforeningen.
Det var to kandidater til visepresidentvervet, sentralstyremedlemmene Marte
Walstad, fastlege fra Trondheim, og Bård
Lilleeng, overlege fra Oslo. Walstad trakk
sitt kandidatur da man kom til valg, og
Lilleeng ble valgt ved akklamasjon. Bård
Lilleeng er nevrokirurg ved RikshospitaletRadiumhospitalet i Oslo.
Det var flere kandidater til de øvrige sju
plassene i sentralstyret, og det ble gjennomført skriftlig avstemming. De som ble valgt
er: Marte Walstad (gjenvalg), Kjersti
Baksaas-Aasen, assistentlege ved anestesiavdelingen, Akershus universitetssykehus
og påtroppende styremedlem i Yngre legers
forening (Ylf), Hege Gjessing, assistentlege
ved anestesi- og intensivklinikken, Rikshospitalet og påtroppende leder i Yngre legers
forening (Ylf), Trond Egil Hansen, fastlege
på Nesttun i Bergen og nestleder i Norsk
forening for allmennmedisin, Jan Emil
Kristoffersen, fastlege på Lørenskog og
leder i Allmennlegeforeningen, Arne
Refsum, seksjonsoverlege ved kirurgisk
avdeling, Diakonhjemmet sykehus og
påtroppende leder for Norsk overlegeforening og Gunnar Skipenes, bedriftsoverlege
i Forsvaret i Oslo og Troms. Skipenes
som representerer Norsk arbeidsmedisinsk

Det nye sentralstyret. Fra v. Bård Lilleeng, Arne Refsum, Kjersti Baksaas-Aasen, Hege Gjessing, Torunn
Janbu, Jan Emil Kristoffersen, Marte Walstad, Trond Egil Hansen og Gunnar Skipenes. Foto Lise B.
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forening har vært varamedlem til sentralstyret, og var medlem halve foregående
periode.
Varamedlemmer til sentralstyret er
Cecilie Risøe (Fagmedisinske foreninger),
Ernst Kåre Horgen (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og Mads Sabel (Ylf).
I det nye sentralstyret som tiltrår 1. sep-

tember, er det fem sykehusleger, tre allmennpraktikere og en arbeidsmedisiner.
Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Vil ha Helse-Norge på nett innen to år
Sykehusene ligger fem til ti år etter resten av samfunnet på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Legeforeningens landsstyre
tar nå til orde for å få dem på nett innen to år.
I en resolusjon krever Legeforeningen at
helsemyndighetene i samarbeid med
berørte aktører sørger for at det raskt og
innen to år, kommer velfungerende elektroniske pasientjournaler ved alle sykehus,
sykehjem, legekontorer, og legevaktssentraler. Foreningen ber Helse- og omsorgsdepartementet ta et krafttak for å få på plass
god elektronisk meldingsutveksling av henvisninger, epikriser og prøvesvar innen tidsrammen.
Siri Tau Ursin, leder i Norsk overlegeforening, mener god informasjonsutveksling vil kunne forhindre unødige innleggelser og også forkorte innleggelser.
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– Det blir lettere å kommunisere med
sykehjem, rehabiliteringsenheter og hjemmetjenesten. Det vil også bedre kommunikasjonen ved tilbakeføringen, og pasienter
vil for eksempel kunne slippe å komme
med foreløpige, skriftlige epikriser i hånda
når de oppsøker fastlegen, sier hun.
Landsstyret legger vekt på at det skal
være god og sikker tilgang på informasjon
om pasienten for å sikre god og riktig
behandling, og fremhever hvor godt elektronisk journal har fungert hos fastlegene.
Landsstyret er også opptatt av god samhandling mellom og innen behandlingsnivåene, og mener at det vil være umulig
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med mindre myndighetene sørger for et
fungerende helsenett som gjør det mulig
med sikker overføring av informasjon
mellom legekontorer, sykehus, sykehjem,
legevaktssentraler og omsorgstjenester
i kommunene.
– Mange steder har man egenutviklede
systemer som kommuniserer dårlig med
andre foretak. På enkelte sykehus er man
ennå på faksnivå når man overfører pasienter til andre sykehus, og det er ikke godt
nok, sier Tau Ursin.
Legeforeningen krever at fullverdig oppkopling i helsenettet må være gjennomført
innen to år.
Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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