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Gjenvalgt for to nye år
Ove Andreas Mortensen, Oslo er enstem-
mig gjenvalgt som leder av PSL. Morten-
sen som er spesialist i fødselshjelp og 
kvinnesykdommer, har vært leder for PSL 
de to siste årene. Styremedlemmer er 
Synnøve Bratlie, Oslo, Karin Stang Volden, 
Rådal, Michael Strand, Haugesund og 
Tore Hind Fagerlund, Oslo.

Nye rapporteringskrav for avtalespesialister2582

Etablering av et nasjonalt register for aktivitetsdata for alle avtalespesialister 
medfører nye rutiner for registrering og rapportering.

Norsk pasientregister presenterte arbeidet 
med nye rapporteringsrutiner for avtalespe-
sialistene under Praktiserende Spesialisters 
Landsforenings (PSL) høstkurs og årsmøte 
i august.

Norsk pasientregister har fått i oppdrag 
å etablere et nasjonalt register for aktivitets-
data for alle avtalespesialister. Dette med-
fører nye rutiner for registrering og rappor-
tering innen alle områder for avtalespesia-
listene.

Innen somatiske tjenester skal det blant 
annet rapporteres tertialvis og i henhold til 

et nytt rapporteringsformat – NPR-melding. 
Det nye formatet innføres for somatiske 
avtalespesialister fra januar 2008, med 
første rapportering i mai 2008. Psykiatere 
har begynt å registrere aktivitetsdata fra 
september 2007, og den første ordinære 
rapporteringen skal skje januar 2008.

Rapporteringsplikten for avtalespesialis-
tene er hjemlet i en rammeavtale mellom 
Legeforeningen, de regionale helseforeta-
kene og Norsk Psykologforening. Prakti-
serende Spesialisters Landsforening, regio-
nale helseforetak og Psykologforeningen 
har deltatt i en referansegruppe som har 
arbeidet med spesifisering av hvilke data 
som skal rapporteres og fremdriftsplanen 
for omleggingene.

Under diskusjonen pekte flere av avtale-
spesialistene på at rapporteringen er blitt 
arbeidskrevende og krever høy IKT-kompe-
tanse. – Samtidig er det viktig å få tydelig-
gjort avtalespesialistenes bidrag innen spe-
sialisthelsetjenesten, og registrering av akti-
vitet er en del av dette, påpekte Ove A. 
Mortensen, PSLs leder. – Vi avtalespesia-
lister har lenge etterlyst et bedre rapporte-

ringssystem for 
å synliggjøre vår 
faktiske effektivitet. 
I denne sammen-
heng er det svært 
uheldig at rapporte-
ring på ventetid ikke 
kommer på plass når 
de nye kravene trer 
i kraft. Vi har også 
etterlyst en dekning 
av økonomien for-
bundet med system-
utviklingen her. Det 

er også svært uheldig at denne dekningen 
fremdeles ikke er på plass, uttalte Mor-
tensen.

Flere av deltakerne reagerte også på at 
informasjonen som rapporteres inn er per-
sonidentifiserbar. Eva Håndløkken fra 
Sosial- og helsedirektoratet forklarte at 
dette var i samsvar med Stortingets vedtak 
om et personidentifiserbart register. Regis-
teret skal imidlertid krypteres av person-
vernhensyn.

Terje Sletnes
terje.sletnes@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Gjenvalg i Hordaland legeforening2582

– Vi har en flink gjeng som har lyst til å ta fatt på en ny periode. Det er et bredt 
og godt og sammensatt styre som skal lede foreningen de kommende to årene.

Det sier Gunnar Ramstad. Han ble gjen-
valgt som leder av Hordaland legeforening 
under årsmøtet 30. august.

Ramstad forteller at Hordaland legefor-
ening er en aktiv lokalforening – Vi har 
i årsmøteperioden hatt ti ordinære styre-
møter, samt et utvidet todagers felles styre-
møte med Oslo legeforening i Bergen i mai 
2007, sier han. Han forteller bl.a. at styret 
i forbindelse med den såkalte Kristina-
saken, vedtok å klage to kolleger inn for 
Rådet for legeetikk, pga. uttalelser disse 
kom med om kollegene ved Haukeland 
Universitetssykehus i forbindelse med 
saken. – Saken ble tatt opp til behandling 
nå i sommer, og vi avventer en kjennelse 
i rådet i løpet av september, sier han.

Ramstad sier videre at lokalforeningens 
nettsider har vært et viktig fremskritt når 
det gjelder å informere og holde kontakt 

med medlemmene. Via nettsiden har styret 
mulighet til å nå ut til medlemmene på en 
raskere og mer fleksibel måte enn ved hjelp 
av tidsskriftet Paraplyen, sier han, og 
nevner også at det det siste året har kommet 
i gang praksiskonsulentordning ved fem 
avdelinger på Haukeland Universitetssju-
kehus og ved to avdelinger på Haraldsplass 
Diakonale Sjukehus. I den forbindelse er 
det tilsatt sju erfarne allmennleger. Syke-
husledelsen synes å legge godt til rette for 
dette arbeidet, sier Ramstad fornøyd.

Det nye styret i foreningen består av 
Christian Busch og Espen Rostrup 
Ellingsen som ble valgt av årsmøtet. Resten 
av styret representerer yrkesforeningene. 
Disse er: Kjell Vikenes (Norsk overlegefor-
ening), Einar Svendsen (Foreningen for 
leger i vitenskapelige stillinger), Kathe 
Aase (Praktiserende Spesialisters Lands-

forening), Johan 
Torgersen (Yngre 
legers forening), 
Tord Moltumyr 
(Leger i samfunns-
medisinsk arbeid), 
Øivind Wesnes 
(Allmennlegefor-
eningen) og 
Trond Skaflestad 
(Norsk arbeids-
medisinsk for-
ening). Landsstyre-
representanter valgt 

på samme årsmøte, ble Gunnar Ramstad 
og Espen Rostrup Ellingsen.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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