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Nyttig møte 
med den nye helseministeren1996

Legeforeningen møtte torsdag 
14. august helseminister Bjarne 
Håkon Hanssen – for første gang 
som helseminister.

– Det var et åpent og konstruktivt møte, 
sier Torunn Janbu.

Foreningen var invitert til drøfting vedrø-
rende et prosjekt om samhandling i helse-
tjenesten. Ministeren ser på utfordringene 
omkring samhandling som et av de vik-
tigste områdene han vil ta fatt i. Legefor-
eningen ble oppfordret til aktiv deltakelse 
for å komme med konkrete innspill til 
hvordan god samhandling kan realiseres. 
Arbeidet planlegges avsluttet til påske 
2009.

– Dette temaet har Legeforeningen enga-

sjert seg i lenge, og vi ser frem til å bidra 
i prosessen, sier legepresidenten.

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

Enklere bruk av elektronisk 
sykmeldingsblankett1996

ELIN-sykmeldingsprosjektet vil bidra 
til at det blir enklere å bruke elektro-
nisk sykmeldingsblankett

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ønsket 
å gjøre implementeringen av den nye syk-
meldingsblanketten enklere og å bidra til at 
fagmiljøene settes i stand til å løse faglige 
og elektroniske utfordringer. Direktoratet 
ga derfor støtte til et forslag om at midler til 
NAV i revidert nasjonalbudsjett bl.a. skulle 
benyttes til et tilskudd til Legeforeningens 
ELIN-sykmeldingsprosjekt.

Prosjektet har som målsetting å gjennom-
føre koordinerte aktiviteter overfor leveran-
dørene av elektronisk pasientjournal for 
å støtte innføringen av ny sykmeldingsblan-
kett hos sykmeldende behandlere, og der-
igjennom å bidra til at intensjonene med 
den nye sykmeldingsblanketten oppfylles 
(1).

Direktoratet har stilt til disposisjon 
midler til Legeforeningen som er prosjekt-
ansvarlig for gjennomføringen av pro-
sjektet. Tilskuddet skal dekke alle kost-
nader. Legeforeningen har søkt om et 
bidrag på 800 000 kroner for oppstart og 
gjennomføring av prosjektets første del ut 
2008. Tom Christensen, som ledet Legefor-

eningens ELIN-prosjekt fra 2002 til 2008, 
vil være prosjektets leder. Christensen har 
førstehånds kjennskap til ELIN-prosjekt-
metoden og til aktørene innen elektronisk 
pasientjournal og elektronisk kommunika-
sjon i helsevesenet.

Løsningene ble implementert 1.9. 2008. 
For å sikre at programvaren skulle tilfreds-
stille legenes krav til tilgjengelighet og bru-
kervennlighet fikk leverandøren tilbud om 
å sende sine programvareløsninger til gjen-
nomsyn og kommentarer hos en erfaren all-
mennlege som en kvalitetskontroll.

Legeforeningen har nylig utarbeidet et 
utkast til prosjektdirektiv. I direktivet har 
man overfor leverandørene av elektronisk 
pasientjournal også inkludert aktivitetene til 
manuellterapeuter og kiropraktorer som det 
er vedtatt også skal kunne benytte seg av 
dette verktøyet ved utskriving av sykmel-
ding.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Primærmedisinsk uke 2008
Primærmedisinsk uke 2008 finner sted 
27.–31.10. 2008 på Soria Moria Hotell og 
konferansesenter. Kursene spenner fra 
endokrinologi med doping via ultralyd i all-
mennpraksis, fengselshelse og akupunk-
tur. Påmeldingsfristen er 15. september, 
og per 18. august var det allerede 703 
påmeldte. Astrid Nøklebye Heiberg holder 
åpningsforedraget mandag 27.10 kl 11. 
Hovedforelesningen holdes av professor 
Barbara Starfield ved Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health. Star-
field er en av verdens ledende forskere på 
primærhelsetjeneste og vil holde et fore-
drag over temaet: «Why is General Practice 
of vital importance to both individuals and 
society».
Les mer: www.pmu2008.no

Helseforsikringer truer 
folketrygden
Private helseforsikringer spiller på folks 
angst og utrygghet, og kan underminere til-
liten til folketrygden, sier medisinprofesso-
rene Steinar Westin og Bjørgulf Claussen 
i en artikkel i Journalen, tidsskriftet til Oslo 
legeforening. SVs helsepolitiske talsmann 
Olav Gunnar Ballo varsler nå lovendringer 
for å stanse privatiseringen av helsevese-
net. Artikkelen er tilgjengelig i PDF-format 
på Oslo legeforenings nettsider: 
www.legeforeningen.no/index.gan?id=6712

Allmennlegene på hurtigruten
Allmennlegeforeningen og Norsk forening 
for allmennmedisin holder kurs for all-
mennpraktiserende leger 23.–26.9. 2008 
ombord på hurtigruteskipet «Polarlys» på 
strekningen Tromsø til Bergen. Tema for 
kurset er reiselivsmedisin.

Generalforsamling i WMA
World Medical Association – verdens lege-
forening – avholder sin 59. generalforsam-
ling fra onsdag 15.10. – lørdag 18.10. 2008 
i Seoul, Sør-Korea. Fra Norge møter Lege-
foreningens president Torunn Janbu og 
generalsekretær Terje Vigen.

Kartlegger arbeid 
med etiske spørsmål
For å finne ut av hvordan fylkene arbeider 
med etiske spørsmål har den svenske 
legeforeningens etikk- og ansvarsråd sendt 
ut en enquete til alle landets fylker og 
regioner der de har stilt spørsmål om det 
er etablert etikkgrupper og hvordan disse 
i så fall arbeider. Enqueten viser at omlag 
to tredeler har en eller annen form for 
organisert gruppe for etiske spørsmål. 
Läkarförbundet mener at det, når det duk-
ker opp medisinsk-etiske spørsmål i helse-
vesenet, er av betydning at berørt helse-
personell får mulighet til å ta opp og dis-
kutere disse spørsmålene. Les mer. 
www.lakarforbundet.se/templates/
Page.aspx?id=22509

Det var et lovende første møte med helseminister 
Bjarne Håkon Hanssen og Torunn Janbu. 
Foto Helse- og omsorgsdepartementet


