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Positivt for sykehusene2488

Sykehusene får 6,5 milliarder kroner 
mer i neste års statsbudsjett. – Dette 
kan gi muligheter for økt og bedre 
pasientbehandling, sier Torunn 
Janbu.

Av de økte bevilgningene til sykehusene, 
skal 3,9 milliarder gå til å dekke økte pen-
sjonsutgifter til de sykehusansatte.

– Det er bra at regjeringen følger opp 
prinsippet om å dekke disse kostnadene, 
sier Legeforeningens president.

Torunn Janbu synes også det er gledelig 
at det foreslås en inntektsutjevning mellom 
helseregionene slik at skjevheter kan bli 
rettet opp innen 2010. Neste år vil Helse 
Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord 
få inntektsøkninger på henholdsvis 243 
millioner, 224 millioner og 133 millioner 
kroner hver. – Skjevhetene rettes opp ved 
hjelp av økte bevilgninger, noe som er i tråd 
med Legeforeningens høringsuttalelse til 
inntektsfordelingsutvalget, sier Janbu.

Det foreslås også økt tilskudd til omstil-
ling i sykehusene på 500 millioner kroner. 

– Det er viktig at behovet for omstillings-
midler nå er erkjent av regjeringen, noe 
Legeforeningen har påpekt i lengre tid, 
sier legepresidenten.

Det budsjetteres med 1,5 % i økt pasient-
behandlingsaktivitet. – Foreløpig vet vi ikke 
om dette vil føre til reell økt pasientbehand-
ling i alle regioner. Dette må særlig vur-
deres i forhold til innsparingstiltakene som 
er i gang, sier Janbu og legger til at det også 
er et stort behov for utstyr, bygninger og 
vedlikehold av nedslitte bygninger på syke-
husene rundt i landet. Legeforeningen 
finner ikke at det i tilstrekkelig grad er tatt 
høyde for dette i budsjettet.

Rusfeltet foreslås styrket med 300 mil-
lioner kroner. – Det er behov for en bety-
delig satsing på rusfeltet, og en slik styrking 
vil komme godt med for å få til en bedre 
pasientbehandling. Det må også satses på 
kompetansebygging og forskning for 
å bedre behandlingstilbudet, fastslår lege-
presidenten.
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Fortsatt risiko for lokale tvister2488

Arbeidet med å løse uenighet om rett 
til tjenestefri i forbindelse med arbeid 
som ansatt og/eller tillitsvalgt etter 
hovedavtalens §§ 26 og 52, har stop-
pet opp.

– Det er meget beklagelig at vi ikke har 
lyktes i å komme frem til et omforent for-
slag om rett til tjenestefri for tillitsvalgte og 
organisasjonsvalgte. Akademikerne og 
Legeforeningen hadde sett det som hen-
siktsmessig for begge parter om det ble 
arbeidet frem en omforent løsning som 
motvirker tidsbruk på lokale tvister. Men 
dette forutsetter en tett og god prosess 
mellom partene, fastslår Arne Refsum.

Sammen med Liv Marit Fagerli represen-
terer han Akademikerne Helse i et utvalg 
sammensatt av representanter fra Spekter, 
Akademikerne og de øvrige hovedorgani-
sasjonene. Utvalget har hatt som mandat 
å arbeide frem et forslag for å løse uenig-
heten med sikte på justering av hovedavta-
lens §§ 26 og 52, og skulle legge frem sin 
innstilling innen 15.3. 2008. Per oktober 
2008 foreligger det imidlertid verken skrift-
lige bidrag fra gruppen eller innstilling. 
– Vi har kun avholdt tre møter, og selv om 
arbeidet i gruppen ikke er formelt avsluttet, 
har det ikke blitt satt av tid til møter til tross 
for purringer, sier Refsum.

Allerede i januar 
uttalte Spekter at det 
er vanskelig å oppnå 
en felles enighet med 
alle hovedorganisa-
sjonene. – Denne 
informasjonen dan-
net derfor bakgrun-
nen for et tett sam-
arbeid mellom orga-
nisasjonene for 
å utarbeide en felles 
plattform og forslag 
til presiseringer 

i teksten, forteller Refsum.
– Basert på arbeidet så langt, herunder 

mangel på prosess, er det slik vi ser det, 
lite trolig at utvalget klarer å legge frem et 
omforent forslag med sikte på forhand-
linger om justeringer av de aktuelle bestem-
melsene, slik mandatet tilsa, sier Arne 
Refsum. – Det betyr at det fortsatt er risiko 
for lokale tvister om disse spørsmålene – 
og at temaet igjen kommer opp i neste for-
handlingsrunde.

Les mer: www.legeforeningen.no/
?id=147871
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Konferanse om tvang 
i psykiatrien
Allmennleger og psykiatere er med i «dug-
nad» for redusert og optimal bruk av tvang.

Kravet om at enkeltmenneskets rett til 
integritet må respekteres, og at tvang ved 
psykisk sykdom må være aller siste utvei, 
har kommet tydelig frem i den offentlige 
debatten siste året. Norsk psykiatrisk for-
ening har sammen med brukerorganisa-
sjonene, helsepersonell og Sykehuset 
Innlandet tatt dette på alvor og vil arran-
gere en stor felles konferanse på Hamar 
i november.

Konferansen starter 26.11. 2008 med 
en dag for bare leger, med hovedvekt på 
allmennmedisin.

Les mer om konferansen på Norsk 
psykiatrisk forenings Internett-sider: 
www.norskpsykiatriskforening.no/NPF/
?module=Articles; action=Article.publicShow; 
ID=431

Nye utvalgsmedlemmer
Samarbeidsutvalget mellom Legeforenin-
gen/PSL (Praktiserende Spesialisters 
Landsforening) og Helse Sør-Øst RHF 
valgte i møte 25.9. 2008 øyelege Arne O. 
Ellingsson til ny leder for utvalget i ett år. 
Fra samme dato gikk direktør Stig Gryde-
land, Helse Sør-Øst RHF, inn i utvalget. 
Han erstatter Ellen Sofie Øvrum.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende 
utvalg som er opprettet i henhold til ram-
meavtalen mellom Legeforeningen og 
RHF-ene. Begge parter har i det siste fått 
signaler om at de i fremtiden vil bli tillagt 
større oppgaver og betydning i kommu-
nikasjonen og samhandlingen mellom 
Legeforeningen/PSL og RHF-ene.

Samarbeidsutvalget har fire medlem-
mer fra hver av partene. PSL er represen-
tert ved følgende avtalespesialister: øye-
lege Arne O. Ellingsson, Hedmark, øre-
nese-hals-lege Kjell Dalby, Akershus, øre-
nese-hals-lege Oscar Løvdal, Oslo og gyne-
kolog Tore Lunde, Vestfold. Helse Sør-Øst 
RHF er representert ved seksjonsleder 
Anne Selstad, sekretær og saksbehandler, 
direktør Folke Sundelin, direktør Stig Gry-
deland og avdelingsoverlege Hans Kristian 
Røkenes, Sykehuset Buskerud HF.

Gjenvalg i Akademikerne Helse
Rune Frøyland, visepresident i Norsk psy-
kologforening er gjenvalgt som leder og 
Torunn Janbu, Legeforeningens president, 
er gjenvalgt som nestleder i Akademikerne 
helse for en toårsperiode. Rune Frøyland 
har vært leder i Akademikerne helse siden 
høsten 2005. Akademikerne helse er for-
handlingsutvalg for Akademikernes med-
lemmer i overenskomstområdene 4 og 10 
i Spekter.
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