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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Bedring av helsetjenesten 
til innvandrere er tema 
på landsstyremøtet1087

Helsetjenester til innvandrere, herunder psykisk helse og behov for tolketje-
nester, lokalsykehusfunksjonen i psykiatri, turnus og hva befolkningen mener 
om legestanden og de tjenester det offentlige tilbyr, er blant temaene som 
kommer opp.

Er du interessert i noe av det ovenstående, 
så er Soria Moria hotell og konferanse-
senter stedet for deg tirsdag 20.mai og frem 
til 22. mai. 20.mai presenteres den nye sta-
tusrapporten om helsetjenester for innvand-
rere. I dag er det om lag 240 000 innvand-
rere i Norge som kommer fra ikke-vestlige 
land. Mange innvandrere har ofte en noe 
annen helsesituasjon og forekomst av syk-
dommer og ofte en annen forståelse av hva 
sykdom er. Helsetjenesten skal yte likever-
dige helsetjenester til alle befolknings-
grupper, uavhengig av deres kulturbak-
grunn, tro og tilhørighet. Samtidig kan 
både språkproblemer og kulturelle ulikheter 
vanskeliggjøre kommunikasjon mellom 
helsepersonell og pasient og gjøre det 
utfordrende for helsepersonell å yte gode 
helsetjenester. For mange innvandrere fra 
ikke-vestlige land kan det dermed oppstå 
vanskeligheter i møtet med helsetjenesten.

Likt tilbud sikrer ikke alltid et likeverdig 
tilbud. Helsetjenesten må styrkes og tilrette-
legges slik at også ikke-vestlige innvandrer-
pasienter sikres et likeverdig tilbud. Dette 
ønsker Legeforeningen å bidra med 
gjennom å opplyse leger, helsemyndigheter 
og andre om hva som kan gjøres bedre, 
hvor flaskehalsene sitter og hva som skal til 
for å løse dem. Til årets møte er det invitert 
representanter for ulike innvandrersammen-
slutninger av leger. I Legeforeningen er 
15,7 % av medlemmene ikke norske.

Åpent for alle leger
Landsstyremøtene er åpne for alle med-
lemmer. De har tale- og forslagsrett, men 
ikke stemmerett. Møtene i Oslo er lett til-
gjengelige for leger fra hele østlandsom-
rådet og det er plass til dem som måtte 
ønske å komme. Store sal på Soria Moria er 
forbeholdt delegatene, mens lille sal har 
fjernsynsoverføring av debattene. Der vil 
også tilhørere få gode forhold for å kunne 
følge med. Presentasjonen av statusrap-
porten starter etter åpningen kl 1030.

Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri
Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri er en 
annen statusrapport som presenteres. 
Arbeidet har vært ledet av tidligere leder 
i Norsk psykiatrisk forening Bjarte Stub-
haug. Det som trekkes frem er blant annet at 

med de oppgaver som legges til DPS/BUP 
har opptrappingsplanen innført en annen-
linjetjeneste i psykisk helsevern på linje 
med annenlinjetjenesten/lokalsykehusfunk-
sjonen i somatikk. Legeforeningen mener 
det er både riktig og viktig å styrke lokal-
sykehusfunksjonen ved alle foretak, spesielt 
innen psykisk helsevern. Dette vil sikre 
pasienter med psykiske lidelser et godt og 
forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud på 
annenlinjenivå og for å sikre en helsetje-
neste i tråd med LEON-prinsippet. For-
eningen mener også at det er viktig å dreie 
oppmerksomheten mot kvalitet på den tje-
nesten som tilbys. Videre er man opptatt av 
at terskelen for å definere noe som øyeblik-
kelig hjelp innen psykisk helsevern har vært 
for høy.

Helseministeren kommer
Onsdag 23.mai kl 9 
starter den helsepoli-
tiske debatten om 
utfordringer i helse-
tjenesten. I tillegg til 
helse- og omsorgs-
minister Sylvia Bru-
stad, deltar Høyres 
leder Erna Solberg 
og president Torunn 
Janbu. Disse vil 
holde hver sin inn-

ledning, hvoretter det blir anledning til 
kommentarer og innspill fra salen. Det bør 
være en rekke temaer å gripe fatt i; er fore-
taksmodellen «liv laga», bidrar finansie-
ringssystemet til en god helsetjeneste, 
hvilken rolle skal avtalespesialistene ha 
i helsetjenesten, hvordan kan vi sikre en 
bedre helsetjeneste til syke og svake?

Denne debatten er viktig for at statsråden 
og lederen av det viktigste opposisjonspar-
tiet skal vite hva legene er opptatt av.

Både utredning om spesialistutdan-
ningen, temaer knyttet til turnus og det 
pågående arbeidet om forskning løftes 
frem.

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

KUNNGJØRING

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjoner
I tråd med Legeforeningens anbefaling 
har Sosial- og helsedirektoratet vedtatt 
følgende:
Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus 
godkjennes som gruppe II-utdanningsinsti-
tusjon i mamma- og para-/thyreoideakir-
urgi. Spesialistreglene i denne spesialite-
ten er ennå ikke fastsatt, godkjenning er 
derfor gitt på grunnlag av de generelle kra-
vene til gruppe II-utdanningsinstitusjoner.

Vedtaket gjelder fra 25.3. 2008.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Buske-
rud, godkjennes som gruppe II-utdannings-
institusjon i blodsykdommer, i relasjon til 
spesialistreglene i denne spesialiteten.

Vedtaket gjelder fra 25.3. 2008.

Årsmøter og vårmøter
Norsk arbeidsmedisinsk 
forening (Namf) og Norsk 
forening for arbeidsmedisin 
(Nfam) arrangerer vårkonfe-
ranse på Refsnes Gods ved 

Moss fra 4.–6. mai. Les mer: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=8058

Sør-Trøndelag legeforening har årsmøte 
tirsdag 6. mai.

Norsk barnelegeforening har vårmøte 
i Fredrikstad fra 29.–31. mai. Foreningens 
årsmøte avholdes fredag 30. mai. Tema for 
vårmøtet er bl.a. diabetes og internasjonal 
barnehelse.

Norsk Cardiologisk Selskap har vårmøte 
i Bergen fra 29.–31. mai. Tema for møtet er 
bl.a. fag eller økonomi – hva skal styre 
pasientbehandlingen?

Norsk forening for infeksjonsmedisin og 
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
arrangerer felles vårmøte 29. og 30. april 
i Kristiansand.

Norsk nyremedisinsk forening arrangerer 
vårmøte på Rica Ishavshotell, Tromsø 4.–7. 
juni.

Norsk forening for lungemedisin arrange-
rer vårmøte i Ålesund 5.–7. juni.

Rogaland legeforening har årsmøte tors-
dag 12. juni.

Helseminister 
Sylvia Brustad


