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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Håndbok for redningstjenesten1571

Gode retningslinjer og tydelig 
arbeidsfordeling for redningsarbeid 
er viktig.

Det skriver Legeforeningen i en hørings-
uttalelse til Justisdepartementet. En arbeids-
gruppe nedsatt av departementet har utar-
beidet Håndbok for redningstjenesten. 
Håndboken som skal erstatte eksisterende 
«Direktiv for politiet om redningstjenesten» 
av 1990 som i utgangspunktet er rettet mot 
politiet, kan bli et godt redskap for sam-
arbeid mellom ulike etater og frivillige 
organisasjoner, mener Legeforeningen.

I håndboken slås det fast at fagleder helse 
skal være legevaktslegen. Dette er helt 
i tråd med ansvarsfordelingen i det daglige 
samarbeidet innen helsevesenet, og det må 
være et bærende prinsipp i redningstje-
nesten at strukturene som fungerer i det 
daglige beholdes når det oppstår tidskritiske 
hendelser, mener Legeforeningen.

Foreningen understreker at en slik 
ansvarsplassering stiller store krav til orga-
nisering av legevaktstjenesten, ikke minst 
til den akutte legeberedskap på dagtid. Det 
krever at alle leger som deltar i legevakts-
arbeidet må sikres tilstrekkelig opplæring, 
med jevnlige oppdateringskurs, og med 
regelmessig øvelse i skadestedsarbeid. 
Ansvaret for å legge til rette for slik opp-
læring, og for gjennomføring av øvelser, 
må ligge på kommunen som organiserer 
legevakten, og der spesialisthelsetjenesten 
bidrar med bakgrunn i veiledningsplikten 

overfor kommunehelsetjenesten, mener 
foreningen.

Håndboken beskriver flere steder 
behandlingskjeden som om alle pasienter 
kjøres fra skadested til sykehus. – Det er 
ikke riktig, mener Legeforeningen. Ved for 
eksempel funn av savnede under rednings-
aksjoner er det ofte ingen grunn til sykehus-
innleggelse. I større ulykker vil det ofte 
være personer som kun er lett skadet og 
ikke trenger innleggelse i sykehus, men 
transport til legevakt for sjekk.

Legeforeningen etterlyser oversiktlige 
beskrivelser og synliggjøring av helseeta-
tens og brannetatens planverk. I håndboken 
er det kun tatt med beskrivelser av planverk 
for politiet.

Politiet ønsker å endre betegnelsen 
skadestedsleder til innsatsleder. Denne 
benevnelsen tydeliggjør imidlertid at denne 
innsatsen er forskjellig fra andre innsatser 
som politiet leder. Skadestedsleder er et 
godt innarbeidet navn, og det vil medføre 
en pedagogisk utfordring hvis dette skal 
endres til innsatsleder. Det viktigste for 
redningstjenesten vil likevel være at det 
er en god og tydelig ledelse, ikke tittelen 
på lederen, mener Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: 
www.legeforeningen.no/?id=144787

Guri Spilhaug
guri.spilhaug@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Foreslår endringer 
i bedriftshelsetjenesten1571

Legeforeningen støtter et forslag om 
å innføre en obligatorisk godkjennings-
ordning for bedriftshelsetjenesten.

Foreningen forutsetter imidlertid at ord-
ningen ikke blir så rigid at små lokale 
ordninger ikke kan godkjennes.

Det er viktig at små ordninger som ikke 
fyller kravene til personellressurser, kan 
inngå forpliktende avtaler med ordninger 
som har slik kompetanse. Samtidig må 
ikke slike avtaler bli til hinder for at leger 
skal kunne være knyttet til en bedriftshelse-
tjeneste i en deltidsstilling. Legeforeningen 
er opptatt av at ordningen ikke må bli tung 
og byråkratisk, men basere seg på klare og 
enkle kriterier. Kriteriene må bygge på det 
som er spesifikt for bedriftshelsetjenesten: 
forebyggende helsearbeid og arbeid med 
det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Godkjenningsordningen bør legges til Sta-
tens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), men søk-
naden bør gå gjennom det lokale Arbeidstil-
synet for å sikre at lokale forhold blir ivare-
tatt, mener Legeforeningen som også støtter 
kravet om at de godkjente bedriftshelsetje-
nestene har et kvalitetssikringssystem som 
sikrer at de kravene som stilles, blir ivaretatt.

Det er Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet som har foreslått å innføre godkjen-
ningsordningen. Departementet har dess-
uten foreslått å utvide bransjeforskriften 
til også å omfatte helse- og sosialsektoren, 
frisørbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, 
gjenvinningsbransjen, vakttjenesten, under-
visningssektoren, kraft- og vannforsyning 
og tekoindustrien.

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

Fra sentralstyrets møte 
19.5. 2008

Rettshjelpsutvalget
Richard André Våge er oppnevnt som nytt 
medlem for Norsk medisinstudentforening 
i Rettshjelpsutvalget fra 1.8. 2008 til 31.12. 
2008. Han erstatter Joakim Oliu Moe.

Veiledende honorarer 
for diverse helseattester
Sentralstyret har vedtatt at oversikten 
i normaltariffheftet over veiledende satser 
for diverse helseattester fjernes og erstattes 
med en generell beskrivelse av kriterier for 
prisfastsetting med virkning fra 1.7. 2008. 
Ordningen evalueres innen ett til to år.

Prosjekt stillingsstruktur 
for leger
En rapport fra prosjekt stillingsstruktur 
for leger skal sendes på bred organisa-
sjonsmessig høring i Legeforeningen.

Allianse for pasientsikkerhet
Sentralstyret har gitt tilslutning til at Lege-
foreningen går med i «Allianse for pasient-
sikkerhet» som består av profesjonsfor-
eninger, brukerorganisasjoner, frivillige 
organisasjoner, arbeidsgiverorganisasjo-
ner og Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. 
Alliansen er ment å være en mobiliserende 
bevegelse som bygger på dialog mellom 
viktige aktører i helsetjenesten. Legefor-
eningens pasientsikkerhetsutvalg har 
anbefalt at sentralstyret stiller seg positiv 
til deltakelse i alliansen.

Veileder for voksenhabilitering
Ottar Berg og Gunnar Johannessen er fore-
slått som Legeforeningens representanter 
i en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirek-
toratet som skal lage veileder for voksen-
habilitering. Dersom Legeforeningen bare 
får med én representant, vil det være Ottar 
Berg.

Fordeling av kontingentmidler
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe 
i sekretariatet som skal ha som mandat 
å vurdere fordelingsmodellen for kontin-
gentmidler. Det innebærer bl.a. å fastsette 
kriterier for fordeling basert på antall med-
lemmer, aktivitetsnivå, organisering og 
eventuelle særskilte forhold som geografi, 
økonomisk situasjon etc. Gruppen skal 
stå fritt til å foreslå modell, uavhengig av 
dagens inndeling mht. grunntilskudd, eks-
tratilskudd for kostnadskrevende drift og 
medlemstilskudd. Den skal også foreslå 
eventuelle rapporteringskrav som grunn-
lag for de årlige fordelingene. Gruppen 
skal fremlegge et forslag til sentralstyrets 
arbeidsmøte i september 2008.


