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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Fortvilet over sparetiltakene 857

Nærmere 400 leger fylte i slutten av februar auditoriet på Rikshospitalet for 
å diskutere konsekvensene ved det foreslåtte kostnadskuttet på 400 millioner.

– Vi frykter at innsparingene kan få kon-
sekvenser både for pasienter og ansatte, 
sa Olaug Villanger, foretakstillitsvalgte 
for overlegene. Hun innledet møtet.

– Det er fortvilelse over sparetiltakene 
og vi merker nå depresjon i gangene her. 
Vi har vært et sykehus som har hatt opp-
merksomheten på kvalitet og god pasient-
behandling. Nå er vi tvunget til å tenke inn-
sparing og går rundt og er urolige for 
pasientbehandlingen og våre fremtidige 
funksjoner. Vi mener kuttforslagene er kort-
siktige og frykter at dette vil gå utover 
behandlingstilbud som pasientene ikke 
kan få ved et annet sykehus, sa Villanger.

Store utfordringer
Torunn Janbu, president i Legeforeningen, 
sa innledningsvis at vi nå står overfor store 
utfordringer i forhold til nedskjæringene 
som er varslet pga. budsjettunderskudd på 
det enkelte sykehus. – Disse nedskjærin-
gene skjer samtidig med at hovedstadspro-
sessen, som bl.a. skal samle funksjoner 
og vil medføre store omstillinger, er i full 
gang. Det er svært uheldig at disse to pro-
sessene ikke er samordnet, sa hun. – Det 
kan få følger for pasienttilbudet dersom 
nedtrapping av tilbud på ett sykehus ikke 
er ledd i en helhetlig plan for hele regionen. 
Nedskjæringene vil få følger for utdan-
ningsstillingene ved sykehusene. Dersom 
vi får en reduksjon av disse kan det få 
nasjonale konsekvenser, sa Torunn Janbu.

Legepresidenten er opptatt av at alle 
omstillinger skal konsekvensutredes. Hun 
understreket at Legeforeningen har kontakt 
med beslutningstakere på alle nivåer, 
i Helse- og omsorgsdepartementet, i de 
regionale helseforetakene, Sosial- og helse-

direktoratet, Stortinget, helseforetakene og 
Helsetilsynet. – Vi har internt i foreningen 
organisert et eget omstillingsprosjekt, og vi 
har også organisert et hovedstadsprosjekt 
som involverer fagmiljø, tillitsvalgte, 
ansattrepresentanter, konserntillitsvalgte og 
sekretariatet. Legeforeningen har nylig hatt 
kurs for tillitsvalgte om omstilling, og vi 
lager en omstillingsveileder. Det arbeides 
med en omstillingsavtale på RHF-nivå for 
sykehusene. Legeforeningen har nå et sterkt 
engasjement i omstillinger og sykehus-
utfordringer over hele landet, sa Janbu.

Hun understreket at medlemmer og 
tillitsvalgte som lurer på hvordan de skal 
forholde seg til omstillingsprosesser og for-
slag om nedskjæringer, oppfordres til å kon-
takte sine tillitsvalgte, men at de også kan 
kontakte sekretariatet for generell og kon-
kret rådgivning og dessuten å følge med 
på informasjon og veiledning som i tiden 
fremover vil bli lagt ut på Legeforeningens 
nettsider.

– Vi bistår med utarbeiding av doku-
menter, strategiplaner og medieforbere-
delser m.v., sa hun.

Medvirkning er viktig
– God informasjonsflyt og medvirkning 
fra de ansatte er en forutsetning for vellyk-
kede omstillingsprosesser, sa forhandlings-
direktør Anne Kjersti Befring. Hun under-
streket at arbeidsgiver må inkludere og 
involvere de tillitsvalgte i omstillingspro-
sesser, og at de tillitsvalgte aktivt må bidra 
til at dette skjer.

Lisbet Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Årsmøter i yrkesforeningene
Yngre legers forening avholder årsmøte 
og årsmøtekurs på Radisson SAS Hotel, 
Ålesund fra 9.–11. april.
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=134705

Allmennlegeforeningen avholder årsmøte 
og årsmøtekurs på Rica Seilet Hotel, Molde 
7.–11. april. Foreningen avvikler sitt første 
landsrådsmøte etter den nye organisa-
sjonsmodellen torsdag 10. april.
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=134572 
Norsk forening for allmennmedisin avholder 
sitt årsmøte onsdag 9. april samme sted.

Foreningen for leger i vitenskapelige stillin-
ger avholder årsmøte i Auditorium 1, bio-
logisk basalbygg ved Haukeland Univer-
sitetssjukehus 17. og 18. april
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=135449

Overlegeforeningen avholder årsmøte og 
kurs på Soria Moria Hotell og konferanse-
senter 24. og 25. april.
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=123089

Hjemmekontortjenesten 
er lansert
Leger har nå mulighet til å bruke Norsk 
Helsenett på PCen hjemme. Tjenesten som 
ble lansert 29. februar, vil gjøre det mulig 
å arbeide hjemmefra på en sikker måte, en 
mulighet flere leger har etterspurt. Legene 
kan bestille og få NHN-Hjemmekontor som 
en tilleggstjeneste inkludert i sitt NHN 
Flex-abonnement. Norsk Helsenett oppgir 
at det trengs PKI-sertifikat og egen kort-
leser på hjemme-PCen for å bruke hjem-
mekontorløsningen. Les mer om bestilling, 
tekniske spørsmål osv på Norsk Helsenetts 
nettside: www.nhn.no

WMA utvider virksomheten
World Medical Association, verdens lege-
organisasjon, har fra 15. februar overtatt 
sekretariatsfunksjonen for World Health 
Professions Alliance. Alliansen som omfat-
ter mer enn 23 millioner helsearbeidere 
på verdensbasis, forener tannleger, leger, 
sykepleiere og farmasøyter gjennom deres 
internasjonale organisasjoner.
Les mer: www.wma.net/e/press/2008_3.htm

Krever nulltoleranse
Verdens legeorganisasjon (WMA) uttrykker 
stor bekymring over den økende tendensen 
til at medisinsk personell utfører kjønns-
lemlestende inngrep på kvinner.

I en uttalelse i forbindelse med marke-
ringen av den internasjonale dagen for 
nulltoleranse for kjønnslemlestelse 6. feb-
ruar, understreket WMA organisasjonens 
sterke fordømmelse av denne praksisen, 
som de mener er en meget alvorlig form 
for vold mot kvinner.
Les mer: www.wma.net/e/press/2008_2.htm

Legene fylte auditoriet på Rikshospitalet. Foto Cecilie Bakken


