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Nyttig helsepolitisk diskusjon744

Utfordringer i spesialisthelsetjenes-
ten i tiden fremover og videreutvikling 
av fastlegeordningen sto på pro-
grammet da Stortingets helse- og 
omsorgskomité og Legeforeningen 
nylig møttes til helsepolitisk seminar.

Torunn Janbu, president i Legeforeningen, 
understreket at det alltid vil være behov for 
fornyelse og utvikling av fagmiljøer i syke-
husene. Omstilling må skje ut fra langsiktig 
planlegging for å sikre forutsigbarhet.

– Våre fagmiljøer vil bidra til god omstil-
ling i Helse Sør-Øst. Mangel på nødvendig 
tid til gode prosesser kan vanskeliggjøre 
omstillingen, sa hun.

Bård Lilleeng, Legeforeningens visepresi-
dent, holdt et innlegg med eksempler på 
gode og mindre heldige faglige omstillinger 
som helsetjenesten har opplevd de senere år. 
Sentralstyremedlem Jan Emil Kristoffersen 
vektla fastlegens koordinerende rolle og 
beskrev fastlegeordningen som helsetjenes-
tens lavterskeltilbud. Sentralstyremedlem 

Trond Egil Hansen tok opp behovet for 
snarlig å lage gode rammebetingelser for 
å styrke den kommunale legevakten.

– Mange spørsmål og livlige diskusjoner 
gjorde seminaret veldig vellykket, sier Bård 
Lilleeng.
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Samarbeid med dialog og avtaler 744

Det er nå forhandlet frem en sentral 
samarbeidsavtale mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og arbeids-
takerorganisasjonene. Blant dem er 
Legeforeningen. 

Partene vil møtes ca. hver annen uke i et kon-
taktforum. Møtene skal bidra til å sikre gjen-
sidig informasjon og diskusjon om utvikling 
av spesialisthelsetjenesten og omstillinger. 

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 
sier at samarbeidsavtalen også dreier seg om 
å gjøre sykehusene til en best mulig arbeids-
plass med god dialog, og hvor de ansatte 
trekkes godt inn i omstillingsprosessene.

– Vi vil nå la noen pilotsykehus teste 
hvordan omstillinger kan utføres på best 
måte, i samarbeid med de ansatte, sier hun. 
Brustad understreker at helsetjenesten er 
i konstant omstilling, blant annet på grunn 
av stadig ny og bedre teknologi og behand-
lingsmuligheter, og at samarbeid også 
derfor er sentralt.

– Det er positivt at man nå har fått en 
overordnet avtale som klart sier at dialog og 
gjensidig informasjon er det som skal danne 
grunnlaget for godt samarbeid, sier Torunn 
Janbu, Legeforeningens president. Når sent-
rale parter så tydelig beskriver hvordan man 

skal få til et godt samarbeid, håper presi-
denten at det også får innflytelse på 
hvordan man legger til rette for samarbeid 
lokalt. – For å sikre gode omstillinger og 
forutsigbarhet i helsetjenestetilbudet, må 
omstillinger skje etter langsiktig planleg-
ging og grundige konsekvensutredninger. 
Nå tydeliggjøres det i tillegg fra sentralt 
nivå hvor viktig det er med ansattes med-
virkning, noe som også må gjelde i de 
lokale prosessene, sier hun.
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Spesialisthelsetjenesten tema 
for statusrapport i 2009
Legeforeningen har siden 2000 gitt ut en 
rekke statusrapporter om viktige og ofte 
forsømte områder i helsetjenesten. Lege-
foreningens tiende statusrapport skal 
handle om sentrale utfordringer i spesia-
listhelsetjenesten. Rapporten legges frem 
våren 2009.

Reviderte retningslinjer 
for Utdanningsfond III
Fondsutvalget i Utdanningsfond III har ved-
tatt nye retningslinjer for refusjon fra fon-
det gjeldende fra 1.1. 2008. Det er vedtatt 
ny sats for overnatting i Norge og utlandet. 
Makssatsen for refusjon etter overnatting 
i Norge er endret til kr 950 per natt. For 
refusjon etter overnatting i utlandet er 
makssatsen endret til kr 1 100 per natt.

Fra 2008 har Legeforeningen fortsatt 
hotellavtaler med Radisson SAS hotels, 
Thon hotels og med Soria Moria Hotell og 
konferansesenter. Det kan bestilles direkte 
til hoteller innenfor disse kjedene.

Krav til forhåndsgodkjenning av hospi-
tering bortfaller fra 1.1. 2008. Utdannings-
fond III yter refusjon mot dokumenterte 
bilag i henhold til gjeldende retningslinjer 
for fondet, samt rapport om oppholdet 
og bekreftelse fra oppholdssted.

Les mer: www.legeforeningen.no/
?id=77157

Etikk og redelighet i forskningen
Kunnskapsdepartementet har foreslått 
å endre kravet til hvor mange medlemmer 
som må være til stede for at en regional 
komité for medisinsk og helsefaglig forsk-
ningsetikk skal være beslutningsdyktig. 
Legeforeningen støtter endringen som 
lyder: «Komiteer etter § 4 er beslutnings-
dyktige når leder eller nestleder og minst 
fem andre medlemmer eller varamedlem-
mer er til stede».

PMU 2008
Arbeidet med PrimærMedisinsk Uke (PMU 
2008) er godt i gang. Arrangementet er lagt 
til Soria Moria Hotell og konferansesenter 
27.–31.10. 2008. Kenneth Sagdal fra Norsk 
forening for allmennmedisin er leder av 
hovedkomiteen. Samfunnsmedisinerne er 
representert med Vegard Vige, kommune-
overlege i Kristiansand og Hanne Thürmer, 
seniorrådgiver i Kunnskapssenteret. For 
program og ytterligere informasjon, se 
PMUs hjemmesider: www.pmu2008.no

Bård Lilleeng ga eksempler på både gode og 
mindre heldige faglige omstillinger, til blant andre 
Sonja Mandt-Bartholsen (A) i helse- og omsorgs-
komiteen. Foto Cecilie Bakken

Helseminister Sylvia Brustad møtte blant annet 
fra v. Gerd Kristiansen, nestleder i Fagforbundet, 
Marit Stykket, president i NITO, Lisbeth Normann, 
leder i Sykepleierforbundet, Gunn Olander, leder 
i Delta og Torunn Janbu. Foto Cecilie Bakken


