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Må se fagområdene på tvers606

Det er viktig å se på hvordan endrin-
ger i ett fagområde påvirker andre, 
og å se på akuttfunksjonene i de store 
omstillingene på sykehusene i Helse 
Sør-Øst RHF.

Det mente de fagmedisinske foreningene 
da de møttes i Oslo for å diskutere de store 
omstillingene som sykehusene i Oslo, 
Akershus, Buskerud og Østfold står over-
for. Helse Sør-Øst RHF oppgir at hensikten 
er å utnytte ressursene bedre og sørge for at 
tjenestene blir bedre samordnet. Man kjører 
også en egen «hovedstadsprosess».

De fagmedisinske foreningene var opp-
tatt av å se på konsekvenser av omstillin-
gene på tvers av fagområdene, og at end-
ringer i funksjoner og fagmiljøer på et 
sykehus, vil få ringvirkninger også for 
andre spesialiteter og funksjoner. Mange 
tok opp utdanningen av spesialister og kra-
vene til antall utførte prosedyrer og vakt-
tjeneste, og hva det ville medføre hvis 
akuttfunksjoner ble samlet på enkelte 
sykehus. Flere mente prosessene ville bli 
mangelfulle fordi mange fagområder ikke 
var representert på dialogkonferanser Helse 
Sør-Øst RHF hadde invitert til i februar.

Foreningene var bekymret for det høye 
tempoet i prosessen. Torunn Janbu, presi-
dent i Legeforeningen, påpekte at det vil 
bli en stor utfordring.

– Omstilling krever tid og har kostnader. 

Fagmiljøene må involveres bredt dersom 
endringer ikke skal gå ut over både pasient-
tilbud, utdanning og kompetansen innen 
faget, sier hun.

Janbu er opptatt av at mange fagområder 
vil bli stilt overfor store omstillinger.

– Legeforeningen har organisert et bredt 
prosjekt hvor de fagmedisinske foreningene 
vil kunne delta aktivt og påvirke prosessen. 
For flere fagmedisinske foreninger er det 
også behov for egne «hovedstadsgrupper» 
på sitt fagområde. Legeforeningen koordi-
nerer arbeidet og kontakten med Helse 
Sør-Øst RHF, sier hun.

Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
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Bedre likestilling i akademia606

Øremerking av vitenskapelige stil-
linger til kvinner var blant temaene 
da Torunn Janbu, president i Lege-
foreningen, og Christl Kvam, leder 
i Akademikerne, i januar møtte stats-
rådene Tora Aasland og Manuela 
Ramin-Osmundsen.

– Akademikerne har lenge satt søkelyset 
på den manglende likestillingen innen 
akademia. Innen stadig flere fagområder er 
det flest kvinnelige studenter, uten at dette 
gjenspeiles blant de vitenskapelige ansatte, 
sier Torunn Janbu. Hun forteller at Akade-
mikerne hadde en rekke forslag og innspill 
til statsrådene. – Blant annet rettet vi opp-
merksomheten mot behovet for tiltak som 
ikke stigmatiserer kvinner, og betydningen 
av kjønnsbalanserte bedømmingskomiteer 

ved ansettelse av professorer. Vi mener 
også at vurderingene fra vitenskapelige 
bedømmelseskomiteer ikke bør rangeres, 
og vi ønsker tiltak for å bistå kvinner 
i planlegging og gjennomføring av en 
akademisk karriere, sier hun.

Akademikerne vil som oppfølging av 
møtet, gå i dialog med «Kvinner i forsk-
ning» om hvordan de foreslåtte tiltakene 
konkret kan settes ut i livet.

I tillegg til Akademikerne var Kvinner 
i Forskning, Norsk Studentunion, Forsker-
forbundet og Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet invitert til møtet.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
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Årsmøte
Foreningen for leger i vitenskapelige stil-
linger (LVS) avholder sitt 18. ordinære års-
møte torsdag 17.4. 2008 kl 1700 i Audito-
rium 1, Biologisk Basalbygg, Haukeland 
Universitetssjukehus, Bergen. Medlemmer 
som har forslag til saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet må melde disse 
snarest mulig til LVS kontor, Postboks 1152 
sentrum, 0107 Oslo – senest innen 10.3. 
2008. I tilknytning til årsmøtet avholdes 
konferansen «Et løft for medisinsk forsk-
ning i Norge?» Program for konferansen 
er sendt alle medlemmer og ligger på for-
eningens hjemmeside: www.legeforenin-
gen.no/?id=6890.

Revidert mandat for turnusrådet
Turnusrådet har fått nytt revidert mandat 
og ny sammensetning. Representanter for 
Legeforeningens og Yngre legers forenings 
(Ylf) sekretariater utgår som medlemmer 
av rådet. For perioden 15.1. 2008–31.12. 
2009 er følgende representanter oppnevnt: 
Sjur Lehmann og Anders Nordby (Ylf), 
foreløpig uten vararepresentanter, Toralf 
Hasvold med vara Britt Ingjerd Nesheim 
(de medisinske fakultetene), Jørn T. 
Kippersund med vara Kari Sollien Øfstaas 
(Allmennlegeforeningen), Inge Glambek 
med vara John Kufkås (Overlegeforenin-
gen), Barbro Kvaal med vara Vegard Vige 
(Foreningen for leger i vitenskapelige stil-
linger) og Kristina Halvorsen og Ingebjørn 
Bleie (Norsk medisinstudentforening), 
foreløpig uten vara. Sjur Lehmann er 
rådets leder. En representant for Ylfs 
sekretariat kan delta i rådets møter uten 
å være oppnevnt av sentralstyret.

Strategi/policynotat om turnus
Turnustjenesten står overfor store utford-
ringer. Sosial- og helsedirektoratet har 
igangsatt et arbeid om turnustjenestens 
innhold og forslag til organisering. Gjen-
nomgangen, i form av en rapport, vil sann-
synligvis foreligge våren 2008. Med 
utgangspunkt i turnusrådets utredning fra 
september 2007 – Kvalitet i turnustjenesten 
– strategier og tiltak skal det utarbeides et 
utkast til grunnlagsdokument om turnus-
tjenesten med beskrivelse av problemom-
rådene og forslag til løsninger i løpet av 
våren 2008. Utkast til dokument skal over-
sendes sentralstyret for videre behandling. 
Med bakgrunn i notatet vil det bli utarbeidet 
et grunnlagsdokument som kan gi bak-
grunn for å arrangere et seminar i regi 
av Legeforeningen.

Rolf Kirschner, Jannicke Mellin-Olsen FaMe-
gruppen og Jeanette Koht diskuterer omstillin-
gene i Helse Sør-Øst RHF. Foto Cecilie Bakken


