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Bør ikke dele ut medisiner2294

Helsemyndighetene foreslår å åpne 
for at ufaglærte kan dele ut medi-
siner. Det vil kunne øke risikoen 
for feilmedisinering, mener Lege-
foreningen.

– Dette kan gå ut over pasientsikkerheten, 
sier Torunn Janbu, Legeforeningens presi-
dent. Ifølge dagens regelverk er det leger 
som kan gjøre i stand medisiner og gi dem 
til pasienter. Men legene kan delegere dette 
til sykepleiere og vernepleiere. Sosial- og 
helsedirektoratet har sendt ut forslag til ny 
forskrift hvor kravet til formell kompetanse 
fjernes, og foreslås erstattet av at helseper-
sonellets reelle kompetanse skal være 
avgjørende for utdeling av legemidler.

– Dette kan åpne for en større bruk av 
ufaglærte på dette feltet, og det kan bli store 
forskjeller i opplæringstilbud og kompetan-
sevurdering rundt om i landet. Da kan faren 
for feilmedisinering øke, frykter Janbu.

Det blir i så tilfelle arbeidsgivers ansvar 
å avgjøre om en ufaglært har tilstrekkelig 
realkompetanse. Arbeidsgiver må da even-
tuelt følge opp den ansatte og sørge for opp-
læring. Legeforeningen mener dette bare 
bør være en ordning med dispensasjon, 
og at vedkommende vil måtte arbeide under 
tilsyn og veiledning av sykepleier eller 
vernepleier.

– Av hensyn til pasientsikkerheten er det 
viktig å stille krav til formell kompetanse 
for å utarbeide gode rutiner for bruk av 
legemidler og for å dele ut legemidler, 
sier legepresidenten.

Legeforeningen støtter sammenslåingen 
av dagens to forskrifter om legemiddel-
håndtering til en felles forskrift som er gjort 

mer generell og som gjelder for både 
sykehus, andre helseinstitusjoner og den 
kommunale helsetjenesten. Direktoratet tar 
i høringsnotatet opp praktiske problemer 
i hjemmesykepleien, hvor legen som dele-
gerer i mange tilfeller ikke vet hvem han/
hun delegerer myndighet til. – Det er van-
skelig for fastlegen å skulle ta systemansvar 
for eksempel for lokal organisering. Det er 
bra at den nye forskriften avklarer forholdet 
mellom systemansvaret og profesjonsan-
svaret, mener hun.

Det har også ofte vært et problem at fast-
legen ikke vet hvilke legemidler andre har 
forskrevet for hjemmeboende pasienter som 
har hjemmesykepleier. – Vi støtter derfor 
forslaget om at kommunen, i forståelse med 
pasienten, skal sikre at fastlegen får infor-
masjon, sier Torunn Janbu.
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Vil friste kvinner til ledelse2294

For tredje gang drar Legeforeningen 
og Helse Sør-Øst i gang ledelses-
utviklingsprosjektet Frist meg inn 
i ledelse.

Prosjektet arrangeres for å motivere og 
rekruttere flere kvinnelige leger til lederstil-
linger. Kvinnelige leger er i mindretall 
i helsevesenets lederstillinger. En jevnere 
kjønnsfordeling blant ledere vil utnytte det 
lederpotensialet som totalt finnes i syke-
husene.

Helse Sør-Øst og Legeforeningen sender 
nå invitasjon til foretaksledelsene om 
å melde på deltakere til prosjektet. Rundt 

25 kvinnelige leger vil under tre samlinger 
i oktober, november og februar få ledelses-
utfordringene belyst – gjennom spennende 
foredrag og gjennom praktisk trening. 
Evalueringen fra de to foregående prosjek-
tene har vært meget positiv.

Er du kvinnelig lege med interesse for, 
men med liten erfaring med ledelse, er du 
midt i målgruppen. Snakk med din leder 
dersom du er interessert. Merk at helsefore-
takene har frist til 14. september med 
å melde på deltakere.

Jorunn Fryjordet
jorunn.fryjordet@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Nye vedtekter 
for rettshjelpsordningen
Landsstyremøtet på Kongsberg i mai 2007 
vedtok en endring i vedtektene for Legefor-
eningens rettshjelpsordning. Revisjonen 
av vedtektene for rettshjelpsordningen, 
som er en økonomisk støtteordning for 
medlemmer som har behov for ekstern 
juridisk bistand, var nødvendig. De nye ved-
tektene har en bedre systematikk. Ret-
ningslinjer og rettshjelpsutvalgets prakti-
sering av vedtektene er til dels inkorporert 
i de nye vedtektene. Dette bidrar til at 
regelverket er lettere tilgjengelig.
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=124099

Fastlegeordningen 
har styrket legedekningen
I 1998 var det 500 ledige stillinger/hjemler 
for allmennleger. I dag er tallet 80. – Dette 
betyr at legedekningen i kommunene er 
blitt betydelig bedre, sier Torunn Janbu, 
president i Legeforeningen. Arbeidet med 
å oppnå enda bedre tilgang til leger for 
hele befolkningen må imidlertid fortsette. 
– For å oppnå dette må alle kommuner 
samarbeide om ny legevaktorganisering, 
sier hun.

Legeforeningen ønsker å bidra med 
forslag til hvordan kommuner kan organi-
sere legevakten på en bedre måte for 
befolkningen og for de ansatte.
Les mer. www.legeforeningen.no/?id=124358
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