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Spesialisthelsetjenesten 
under lupen2102

Legeforeningen har begynt arbeidet 
med sin nye statusrapport om utford-
ringer i spesialisthelsetjenesten.

Oppstartmøte for statusrapporten fant sted 
i Oslo 28.8. Da møttes arbeidsgruppen 
som i samarbeid med sekretariatet i Lege-
foreningen, skal utarbeide rapporten. Rap-
porten skal være klar til landsstyremøtet 
i Bodø i juni 2009.

Viktig bidrag
– Etter foretaksreformen i 2002 har spesia-
listhelsetjenesten ikke funnet sin form, 
og det er betydelig uro i og omkring syke-
husene. Både i de politiske miljøene, den 
sentrale helseforvaltningen og i foretakene 
arbeides det med å finne nye og bedre løs-
ninger til organisering og styring av spesia-

listhelsetjenesten. Legeforeningen ønsker 
å komme med et viktig bidrag i denne 
debatten, og vår statusrapport for 2009 skal 
derfor omhandle sentrale utfordringer i spe-
sialisthelsetjenesten, sier Legeforeningens 
president Torunn Janbu.

Arbeidsgruppen ledes av Lars Eikvar, 
spesialist i biokjemi og seksjonsoverlege 
ved Ullevål universitetssykehus. Foruten 
Eikvar består gruppen av Alf Andreassen, 
Anette Fosse, Catharina Falck, Jana Midel-
fart Hoff, Johan Georg Torgersen, Jon 
Helle, Margit Steinholt, Michael Strand, 
Olaug Villanger, Randulf Søberg, Stein 
Johansen og Tor Øystein Seierstad.
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Stort engasjement 
om hovedstadsprosessen2102

Legeforeningen må bruke hørings-
muligheten til å komme med et grun-
dig og tydelig svar bygget på forenin-
gens samlede faglige kompetanse 
og kunnskap om helsetjenesten.

Det var hovedbudskapet da de relevante 
organisasjonsleddene i Legeforeningen var 
samlet til høringsmøter om hovedstads-
prosessen i slutten av august.

Møtene var et ledd i foreningens behand-
ling av Helse Sør-Øst sitt høringsforslag om 
omstillinger i spesialisthelsetjenestetilbudet 
i hovedstadsområdet (1).

Omstillingsforslagene fra Helse Sør-Øst 
vil kunne få store konsekvenser for både 
pasienter og leger i regionen, og etter hvert 
også for resten av landet.

Omorganiseringen innen Helse Sør-Øst 
er planlagt å skje fort. Det må ligge gode 
analyser og konsekvensutredninger til 
grunn før man tar avgjørelser med store 
konsekvenser for tilbudet til pasientene. 
Det kan bli behov for flytting eller sammen-
slåing av fagmiljøer. Det vil kreve bred 
involvering og forankring av prosessene 
i miljøene for å lykkes og for å unngå at 
solide og dyktige fagmiljøer utviklet over 
år, rives ned på kort tid. Vilkårene for forsk-
ning, vurdering av konsekvenser for spe-
sialistutdanningen, konsekvenser for pri-
mærhelsetjenesten og samhandling vil også 
inngå i Legeforeningens høringssvar.

– Det var mange nyttige diskusjoner på 
møtene, og vi fikk inn viktige, konkrete 
bidrag til høringssvar, sier Torunn Janbu.

Høringsnotatet er sendt alle organisa-
sjonsledd. Yrkesforeningene, de fagme-
disinske foreningene, lokalforeningene, 
regionsutvalgene og spesialforeningene ble 
oppfordret til å sende inn sine kommentarer 
til Legeforeningen snarest. Styret i Helse 
Sør-Øst behandler og vedtar omstillingene 
19.11. 2008.
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Vellykket årsmøte i Hedmark
Hedmark legeforening avholdt sitt årsmøte 
fredag 22. 8. 2008 på Glomdalsmuseet 
i Elverum. Det var 30–40 personer til stede, 
noe som er ganske normalt for foreningen.

– To saker som skaper stor interesse 
hos oss, er hovedstadsprosessen og nytt 
sykehus på Sanderud, sier leder Per H. 
Christensen i Hedmark legeforening.

– Det var et hyggelig årsmøte. Blant 
annet bidro tidligere fylkeslege Hans Petter 
Schjønsby med medisinske fortellinger fra 
1800-tallet i et historisk tilbakeblikk på 
helsevesenet i Hedmark, forteller Chris-
tensen.

Et annet høydepunkt var da Øyvind 
Graadal, divisjonsdirektør i Sykehuset Inn-
landet, orienterte om hovedstadsprosessen 
og mulige konsekvenser for innlandet 
og Hedmark. – Dette temaet har stor inter-
esse for folk. Nå ser vi ganske positivt 
på prosessen, i hvert fall på grunnlinjene 
i den. Vi håper den kan bidra til å styrke 
områdesykehusene, slik at flere kan bli 
behandlet i distriktene i stedet for i Oslo. 
Det er viktig for oss å bevare opptaksom-
rådet på 400 000 mennesker, sier Christen-
sen. I tillegg er medlemmene i Hedmark 
legeforening svært interessert i om det blir 
et nytt somatisk og psykiatrisk sykehus 
på Sanderud.

Allmennmedisin 
som universitetsfag
En styringsgruppe bestående av represen-
tanter fra en rekke støtteorganisasjoner 
ønsker å organisere en serie aktørsemina-
rer, hvorav det første er knyttet til oppret-
telsen og utviklingen av allmennmedisin 
som akademisk fag ved Universitetet i Oslo. 
Seminaret vil være et av bidragene fra 
Det medisinske fakultet i forbindelse med 
Universitetet i Oslos 200-årsjubileum 
i 2011 og 40-årsjubileet for opprettelse av 
Institutt for allmennmedisin samt tilsetting 
av en av de første professorer i allmenn-
medisin i Europa.

Aktørseminarene har som mål å sikre 
førstehånds kunnskap om forhold, hendel-
ser, synspunkter og tilfeldigheter som 
direkte utløste, eller på avgjørende måte 
har innvirket på viktige nasjonale hendel-
ser i norsk medisin og helsestell de siste 
ti år. Legeforeningen vil bevilge kr 25 000 
til aktørseminaret Allmennmedisin som 
universitetsfag ved Universitetet i Oslo.

Sentralstyrets møteplan 2009
Onsdag 21.1., onsdag 28.1–tirsdag 
29.1.(ledermøte), tirsdag 24.2., onsdag 
25.3., mandag 27.4., tirsdag 19.5., tirsdag 
2.6., onsdag 3.6.–fredag 5. 6. (landsstyre-
møte i Bodø), torsdag 18.6., tirsdag 18. 8., 
tirsdag 1.9., mandag 21.9, mandag 
21.9.–torsdag 24.9. – (arbeidsmøte), 
onsdag 21.10., onsdag 4.–torsdag 5.11. – 
(ledermøte), onsdag 18.11. og fredag 4.12.

Terje Bjørn Keyn, konserntillitsvalgt for Akademi-
kerne i Helse Sør-Øst, orienterte. Foto Lise B. 
Johannessen


