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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Mangelfull behandling 
av det medisinske fagfelt1315

Stjernø-utvalgets behandling av det medisinske og helsefaglige feltet 
er ufullstendig, og omtaler ikke at en rekke andre aktører enn universitet/
høyskoler er involvert, mener Legeforeningen. 

Utvalget har ikke tatt hensyn til de mange 
ulike aktørene i det medisinske utdannings-
forløpet og medisinsk forskning, mener 
foreningen, som synes det er spesielt proble-
matisk at man ikke har tatt for seg helse-
foretakene som utdannings- og forsknings-
institusjoner. Foreningen er enig i utvalgets 
beskrivelse av at høyere utdanning i Norge 
er for fragmentert, og at forskning må 
styrkes og sentreres, men uttrykker bekym-
ring for at forskningsmidlene blir for spredt 
fordelt, noe som svekker kvalitet og konti-
nuitet. Foreningen er imidlertid skeptisk til 
forslaget om regional sammenslåing og opp-
rettelse av store universitetsområder som 
botemiddel for denne utviklingen. Legefor-
eningen savner også oppmerksomhet på 
behovet for internasjonal profil, og for 
incentiver for nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid i motsetning til økt konkurranse 
om begrensede ressurser. Når det gjelder 
utvalgets forslag om å etablere forsker-
skoler, er Legeforeningen generelt positivt 
til dette, men foreningen påpeker at disse må 
utvikles med hensyn til de medisinske og 
helsefaglige profesjonenes spesielle behov.

Regjeringen oppnevnte i mai 2006 et 
utvalg for å utrede den videre utviklingen 
innenfor høyere utdanning. Utvalget ble 
bedt om å foreslå tiltak for å sikre at struktu-
rene av universiteter og høyskoler bidrar til 
å møte samfunnets behov og sikrer en god 
ressursutnyttelse. Utvalget innstilling NOU 
2008:3 Sett under ett – ny struktur i høyere 
utdanning, ble avlevert i januar 2008.

Lovpålagt oppgave
– Utvalgets behandling av det medisinske 
og helsefaglige feltet er ikke fullstendig, og 
berører ikke den brokete situasjonen innen 
i disse feltene der en rekke andre aktører enn 
universitet/høyskoler er involvert, mener 
Legeforeningen. Medisinsk utdanning og 
forskning foregår blant annet ved universi-
tetssykehus og helseforetak forøvrig, samt 
i allmennpraksis. I tillegg skal leger gjennom 
et komplisert kurssystem og omfattende vei-
ledningsgrupper. Utdanningen og forskning 
av annet helsepersonell foregår både ved de 
medisinske fakultetene og ved høyskolene. 
For en rekke av disse profesjonsutdanningene 
er helseforetak også viktige praksisarenaer.

– Ansvaret for at det drives medisinsk 
og helsefaglig forskning og undervisning 
i Norge er ikke bare et universitetsanlig-
gende, men også en lovpålagt oppgave 
for en rekke helseinstitusjoner, mener 

foreningen. I tillegg kommer forskningen 
innen allmennmedisin, hvor det er i ferd 
med å bygges opp egne forskningsenheter 
knyttet til de medisinske fakultetene.

Stjernø-utvalget har samtidig pekt på 
viktige utviklingstrekk. Det har skjedd en 
for stor spredning av forskningsressurser 
i Norge. Blant annet er det opprettet mange 
små høyskoler med helsefag, noe som går 
ut over kvaliteten på undervisning og 
påvirker produktiviteten i forskning. Dette 
skyldes i tillegg til de variabler utvalget har 
tatt med, at distriktspolitiske hensyn har 
gått på bekostning av faglige begrunnelser. 
Legeforeningen støtter behovet for å styrke 
forskningen. Medisinsk forskning er meget 
kostbar og bør derfor samles på miljøer som 
har en høy vitenskapelig produksjon av 
meget god kvalitet og internasjonalt sam-
arbeid, mener Legeforeningen.

Bør se på oppgavefordeling
Legeforeningen er bekymret for at utvalget 
ikke har vurdert de spesielle utfordringene 
som medisinsk og helsefaglig utdanning står 
overfor. Utdanning av leger er både en profe-
sjonsutdanning og en utdanning med sterk 
akademisk forankring. Denne kombinasjo-
nen utgjør en stor utfordring da legene rives 
mellom kravet om høy kvalitet i behandling 
av pasienter og nok tid til forskning – samti-
dig som at forskning igjen er basisen for god 
behandling. Helseforetakene, og spesielt uni-
versitetssykehusene, spiller en særlig rolle 
i utdanningsforløpet, og skal både være en 
viktig aktør innenfor utdanning/forskning og 
innenfor pasientbehandling. Dette kan by på 
en utfordring når det gjelder å organisere og 
tilrettlegge for forskning og utdanning, 
mener Legeforeningen, som peker på at det 
også er en utfordring å ha gode samarbeids-
relasjoner mellom foretakene på den ene 
siden og universitet/høyskoler på den andre. 
Foreningen mener det kan være behov for 
å se på oppgavefordelingen mellom de to for 
å ivareta de lovpålagte oppgavene innen 
undervisning og forskning. Den kompliserte 
medisinske utdannings- og forskningsstruk-
turen er også en utfordring da det kan være 
vanskelig å se samlet på hele utdannings-
løpet, mener foreningen.

Les høringsuttalelsen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=144106

Bjarne Riis Strøm
bjarne.strom@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Fra sentralstyrets møte 
28.4. 2008

Etablerer «tanke-smie»
Statusrapporten for 2009 skal omhandle 
utfordringer i spesialisthelsetjenesten. Det 
skal etableres en «tanke-smie»/arbeids-
gruppe som skal vurdere og komme med 
anbefalinger overfor sentralstyret om ulike 
helsepolitiske veivalg innenfor temaene 
eierskaps- og tilknytningsformer, sykehus-
struktur, styrking av fagmiljøer, utdanning 
og forskning, samt finansiering og ressurs-
fordeling. Følgende personer er invitert 
til å delta i arbeidsgruppen: Lars Eikvar 
(leder), Margit Steinholt, Odd Bakken, 
Johan Torgersen, Olaug Villanger, Anette 
Fosse, Tor Øystein Seierstad, Catarina 
Falck, Jon Helle, Randulf Søberg, Alf 
Andreassen, Knut Lundin/ev. annen indre-
medisiner, Ove A. Mortensen og Jana 
Midelfart Hoff.

Mandat for samarbeidsutvalg
Legeforeningen har godkjent nytt mandat 
for samarbeidsutvalget mellom PSL og 
Helse Sør-Øst RHF i henhold til Ramme-
avtalen om avtalepraksis for spesialister.

Godkjenning av avtale
Sentralstyret har godkjent utkast til ny 
avtale mellom Finansnæringens Hoved-
organisasjon og Legeforeningen om hono-
rar for legeundersøkelse og utlevering av 
helseopplysninger til forsikringsselskap. 
Avtalen trer i kraft 1.7. 2008 etter justering 
av honorarsatsene i henhold til rammen 
for normaltariffoppgjøret per 1.7. 2008.

Rammevilkår 
for avtalespesialister
Helse- og omsorgsdepartementet avga 
i mars 2008 rapport om omlegging av de 
økonomiske rammevilkår for avtalespesia-
lister. Sentralstyret godkjente utkast til 
notat med kommentarer som oversendes 
Helse- og omsorgsdepartementet.

Medlem til avregningsutvalget 
i Helsedirektoratet
Legeforeningen foreslår Kahtan Al-Azawy 
og Siri Malm som nye medlemmer i avreg-
ningsutvalget.

Støtte til kandidatur
Yngre legers forening (Ylf) vurderer å stille 
en kandidat til valg som president i Perma-
nent Working Group of Junior Doctors in 
Europe (PWG). Legeforeningen stiller en 
garanti på inntil kr 100 000 i en eventuell 
norsk presidentperiode i PWG. For 
å avhjelpe det ekstra arbeidet president-
skapet medfører, stiller Legeforeningens 
sekretariat noe kompetanse på internasjo-
nalt arbeid til rådighet.


