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ikke søker lege. 
I tillegg vet vi fra en 
undersøkelse utført 
av Statistisk sentral-
byrå at 18 % av inn-
vandrerkvinnene og 
7 % av mennene 
mener de behersker 
norsk dårlig, sa hun.

I Legeforenin-
gens 10-punktspro-
gram vil foreningen 
blant annet at det 

satses mer på helsestasjonene, at det sørges 
for bedre opplæring av helsepersonell, mer 
tilgang på tolk, bedre informasjon, mer 
åpenhet om psykiske lidelser og god nok 
kapasitet i psykiatrien, tiltak på fysisk akti-
vitet og kosthold, og mer helsehjelp til 
papirløse innvandrere.

Trygve Kongshavn, fastlege i Drammen, 
er et av medlemmene i gruppen som har 
jobbet med rapporten. Han fortalte pressen 
at årsakene til at mange ikke-vestlige inn-
vandrere ikke får den helsehjelpen de skal 
ha, kan være alt fra at de har en annen opp-

fatning av sykdom ut fra sin kultur, at de 
opplever språkproblemer eller at de ikke vet 
hvordan norsk helsetjeneste fungerer.

– Det er behov for bedre tilrettelegging 
på legekontor og sykehus, god bruker-
vennlig informasjon, kvalitetshevning av 
tolketjenester samt et kunnskapsløft blant 
helsepersonellet, sa han.
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Vil sikre bedre og likt tilbud i psykiatrien1439

Én av fire nordmenn tror ikke de vil få den helsehjelpen de vil ha behov 
for dersom de skulle få en psykisk lidelse. Det viser opinionsundersøkelsen 
som ble presentert på landsstyremøtet.

– Vi må sikre at folk 
gis like muligheter 
over hele landet. 
Antall psykiatere og 
spesialister i klinisk 
psykologi varierer 
betydelig blant de 
nærmere 70 dis-
triktspsykiatriske 
sentrene. Det samme 
gjelder hvor mange 
pasienter som blir 
ferdigbehandlet, 
hvor ofte pasienten 

er inne til konsultasjon og hvilken faglig 
profil behandlingstilbudet har, sier Torunn 
Janbu, president i Legeforeningen.

På landsstyremøtet i mai ble den nye sta-
tusrapporten Lokalsykehusfunksjoner i psy-
kisk helsevern presentert, sammen med en 
opinionsundersøkelse som Respons har 
utført for Legeforeningen. Foreningen 
fremmer i rapporten et sett med krav som 
helseforetakene må kunne oppfylle for å yte 
faglig gode lokalsykehustjenester i psykiatri 
(1). Terskelen for å gi øyeblikkelig hjelp til 
pasienter med psykiske lidelser er for høy 
i spesialisthelsetjenesten, skrev blant annet 
Legeforeningen i en pressemelding om rap-
porten.

– Pasienter med psykiske lidelser må gis 
en likeverdig tilgang til øyeblikkelig hjelp 
fra spesialisthelsetjenesten som somatisk 
syke ved akutt sykdom eller krise. Pasien-

tene må ha god tilgang til hjelp når de 
trenger det, og det betyr at flere må få hjelp 
raskere enn i dag, understreker Torunn 
Janbu.

Janbu mener pasientenes behov for bedre 
samhandling og en glidende overgang 
mellom psykisk helsevern for barn og unge 
(BUP) og for voksne (VOP), samt en mer 
aktiv inkludering av psykiaterne som har 
avtale med de regionale helseforetakene, 
må ivaretas bedre enn det gjøres i dag.
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Fornøyd med legen som aldri før1439

Aldri før har så mange av Ola og Kari Nordmann følt at de får god behandling 
hos legen. I en ny måling sier ni av ti seg helt eller delvis enig.

I opinionsundersøkelsen som Respons 
har gjort for Legeforeningen, og som ble 
offentliggjort på landsstyremøtet, var hele 
76 % av de spurte helt enige i påstanden om 
at de var tilfreds med den behandlingen de 
fikk sist de var hos lege. 15 % var delvis 
enig. Dette er de høyeste tallene som er 
målt siden man startet med slike målinger 
i 1995.

– Det siste året har vi sett mange avis-
oppslag om reduksjon av helsetjeneste-
tilbud ved sykehusene. Sykehuslegene står 
på for å skjerme pasientene mest mulig. 
Fastlegene får stadig flere oppgaver og har 
svært travle dager. Da er det gledelig at 

pasientene er fornøyde. Det gir inspirasjon 
til fortsatt å stå på, sier Torunn Janbu, pre-
sident i Legeforeningen.

Mer enn åtte av ti er helt eller delvis enig 
i påstanden om at leger i Norge gjør en god 
jobb. Også dette tangerer det høyeste tallet 
siden målingene startet. Det er de under 
30 år og trøndere som har størst tiltro til 
legene.

– Leger tar ansvar, er engasjerte i jobben 
sin og opptatt av at arbeidsforholdene gir 
muligheter for å gjøre en god jobb og også 
utvikle faget. Da er det veldig hyggelig å få 
en så positiv tilbakemelding. Jeg takker for 
tilliten og håper vi i fremtiden kan fortsette 

å vise at vi gjør jobben vår på en slik måte 
at vi fortjener det gode resultatet, sier presi-
dent Janbu.
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Vi er mer fornøyd med legen vår, enn noen gang. 
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