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Myndighetene må satse på nett
Legeforeningen mener myndighetene 
må på banen for å sikre at sykehus og 
andre kan koordinere informasjonen sin 
over sikre nett. Per i dag vet ikke akutt-
legene om du har diabetes, HIV eller 
andre tilleggsdiagnoser når de må ope-
rerer deg, fordi det ikke finnes et elek-
tronisk system som gjør at de kan finne 
opplysningene dine fra andre sykehus. 
– Legeforeningen har i mange år enga-
sjert seg i forhold til at alle som har 
behov for det i behandling av pasienter 
skal kunne ha tilgang når det er over 
et trygt nett, sa president Torunn Janbu 
til VG Nett.

(VG Nett 1.10. 2008)

Taper millioner på feilkoding
Bedre rutiner skal skaffe Haukeland 
minst ti ekstra millioner i kassen før året 
er omme. Kjell Vikenes, hovedtillits-
valgt for overlegene ved Haukeland 
mener det burde vært mulig å forenkle 
prosedyrene, slik at småfeil ikke får så 
stor betydning. – Mange leger er frust-
rerte over dette, sier han. Informasjons-
direktør Mona Høgli i Helse Bergen 
bekrefter at millionbeløp går tapt fordi 
mange leger koder for lite eller glemmer 
å påføre behandling som er gitt. – Det er 
nå arbeid i gang for å bedre systemene. 
På styremøte i Helse Bergen 25. sep-
tember ble forbedring av rutinene på 
koding tatt opp som en egen sak i til-
knytning til spareplanen som skal 
gjennomføres i løpet av året.

(Bergens Tidende 25.9. 2008)

Trener seg friskere på resept
Fastlegen ville hjelpe Egil Henriksen 
(54) ut av en lang sykmeldingsperiode, 
og skrev ut resept på trening. Leder 
av Allmennlegeforeningen, Jan Emil 
Kristoffersen, medgir at fastlegene 
i varierende grad er oppmerksomme 
på tilbudet, men han er ikke sikker på 
effekten av ordningen. Det kan stilles 
spørsmålstegn ved om dette er riktig 
bruk av offentlige midler, eller om det 
hadde være like samfunnsnyttig å tilret-
telegge for fysisk aktivitet gjennom 
for eksempel flere sykkelstier, helse-
politisk riktig prising av matvarer og 
kroppsøving hver dag i grunnskolen, 
sier Kristoffersen.

(Drammens Tidende 30.9. 2008)

Den norske legeforening
Sentralstyret 2007–09
President Torunn Janbu

Visepresident Bård Lilleeng

Kjersti Baksaas-Aasen

Hege Gjessing

Trond Egil Hansen

Jan Emil Kristoffersen

Arne Refsum

Gunnar Skipenes

Marte Walstad

Sekretariatsledelsen
Generalsekretær Terje Vigen

Avdeling for informasjon og helsepoli-
tikk, avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet 

Forhandlings- og helserettsavdelingen, 
avdelingsdirektør Anne Kjersti Befring

Medisinsk fagavdeling, avdelingsdirektør 
Bjarne Riis Strøm

Økonomi- og administrasjonsavdelingen, 
avdelingsdirektør Mette Lise Johnsen

Postadresse
Den norske legeforening,
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Besøksadresse
Legenes hus, Akersgt. 2, 
inngang fra Christiania torv, Oslo

Telefon: 23 10 90 00 | Faks: 23 10 90 10

Informasjonssjef Ellen Juul Andersen

Oversikt over ansattes e-postadresse 
se www.legeforeningen.no

Tips og stoff til Aktuelt i foreningen-
sidene, sendes til info@legeforeningen.no


