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Skal være premissgiver og et korrektiv1438

– Legeforeningen vil bidra for å utvikle helsetjenesten i riktig retning ut fra et 
overordnet mål om at alle innbyggere i Norge skal få riktig helsehjelp til riktig 
tid og av god kvalitet.

Det fastslo president Torunn Janbu under 
åpningstalen på landsstyremøtet i mai. 
– Legeforeningen er – og skal være – en 
viktig premissgiver for hvordan helse-
tjenesten utvikles, men også et korrektiv når 
beslutninger ikke ivaretar viktige hensyn, 
sa hun.

Legepresidenten tok for seg en rekke vik-
tige temaer som Legeforeningen er opptatt 
av. Hun viste bl.a. til at 2008 kjennetegnes 
av stor politisk endringsiver både av og 
i helsetjenesten. – Det er ofte med godt 
begrunnede mål, men ikke alltid med hel-
hetsperspektiv og nødvendige analyser 
som grunnlag, sa hun.

Hun understreket at Legeforeningen og 
leger som gruppe er vant til endringer. – Vi 
stiller krav til klare mål og begrunnelse for 
endringene og hvordan de gjennomføres. 
Vi vil være med og utvikle helsetjenesten, 
men vi krever at målene må være forståe-
lige og basert på kunnskap. Utvikling må 
skje gjennom involvering av fagmiljøene og 
på en planmessig måte, understreket hun.

Hun tok også opp utfordringen Lege-
foreningens tillitsvalgte, foretakstillits-
valgte og konserntillitsvalgte står ovenfor 
når helsetjenestetilbudet fjernes og rammen 
for god yrkesutøvelse svekkes. – Vi vet at 
når faglige vurderinger taper terreng, så 
rammes pasientene, sa Janbu.

I talen etterlyste hun at det raskt må skje 
en bredere gjennomgang av alle elementer 
i finansieringssystemet for sykehusene. 
– Hvordan skal ellers Stortinget og regje-

ringen få oversikt over virkningen av sine 
vedtak, spurte hun.

Trenger flere fastleger
Janbu pekte også på at det er behov for flere 
fastleger siden deres kompetanse i økende 
grad er etterspurt av samarbeidspartnere 
i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetje-
nesten og i forhold til NAV og arbeidslivet.

Andre temaer presidenten tok opp var 
helsetjenester for ikke-vestlige innvandrere, 
taushetsplikt og IKT, om turnustjenesten og 
om spesialisthelsetjenesten. Når det gjaldt 
turnustjeneste, ga presidenten klart uttrykk 
for at Legeforeningen ikke vil akseptere 
forslaget om en treåring plikttjeneste for 
å bli lege i Norge, noe som vil innebære 
at det vil ta ni år før man kan få autorisa-
sjon. – Vi kan ikke se at myndighetene 
er tjent med at Norge på denne måten gjøres 
til et annerledesland sammenliknet med 
de land vi ellers sammenlikner oss med, 
sa hun

Årets forhandlinger og legers arbeids-
vilkår var også tema i presidentens tale. 
– Arbeidsvilkår og kvalitet på helse-
tjenesten henger nøye sammen, påpekte 
Torunn Janbu.

Etterlyser helhetlig plan
Hun avsluttet med å si at den største utford-
ringen med styringen av helsetjenesten er 
mangel på helhet og langsiktighet. Legefor-
eningen etterlyser en helhetlig plan for hele 
helsetjenesten, både primærhelsetjeneste 

og spesialisthelsetjeneste – hvor oppgave-
fordeling må utredes.

– Planen må ha tydelige langsiktige mål, 
konsekvenser må utredes, tiltakene må sam-
ordnes og omstillingen må være godt faglig 
begrunnet og gjennomarbeidet. De må 
gjennomføres over tid, og de må kostnads-
beregnes, understreket hun.

– I Legeforeningen står vi godt samlet 
til å håndtere utfordringer og til å gi gode 
premisser for ledelse av helsetjenesten. Det 
betyr ikke at det er mangel på takhøyde 
i foreningen. Tvert imot. Men vi har lært 
oss å legge stor vekt på involvering av alle 
og på godt internt arbeid og høringer. 
Da blir god takhøyde en styrke i tillegg 
til aktive, dyktige og engasjerte tillitsvalgte. 
Da blir Legeforeningen hørt av omver-
denen. Da blir det spennende å være tillits-
valgt, sa hun.

Les talen på: www.legeforeningen.no/
?id=144529
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Må bedre kunnskapen om innvandrerhelse1438-9

Én av tre nordmenn har inntrykk av at helsesektoren ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om kultur og sykdomsforståelse hos personer med ikke-vestlig 
bakgrunn.

Det ble resultatet av opinionsundersøkelsen 
Legeforeningen hadde fått utført i forbin-
delse med at innvandrerhelse var et hoved-
tema på landsstyremøtet. Ifølge Respons’ 
undersøkelse mente to av tre at språkpro-
blemer i stor eller noen grad kan være et 
hinder for at ikke-vestlige innvandrere opp-
søker helsetjenesten. Foreningen presen-
terte undersøkelsen på en pressekonferanse 
om den nye statusrapporten om likeverdig 
helsetjeneste for de 230 000 ikke-vestlige 

innvandrerne i Norge. President Torunn 
Janbu la under pressekonferansen vekt på 
foreningens 10-punktsprogram for å bedre 
situasjonen. Hun fortalte at levekårene 
generelt er dårligere for innvandrerne enn 
for majoritetsbefolkningen, og at sykdoms-
kurven stiger brattere med alderen hos inn-
vandrere.

– Det synes også å gå dårligere med dem 
når de først er blitt syke, og leger ser at 
mange som har et stort behov for legehjelp 

Torunn Janbu i sin åpningstale til landsstyret. 
Foto Lise B. Johannessen

– Mange innvandrere vet ikke hvordan norsk 
helsetjeneste fungerer, sa Ruth Abraham 
og Trygve Kongshavn. Foto Lisbet Kongsvik
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