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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Dugnadsånd ved svineinfluensa1683

Legeforeningen samarbeider tett med sentrale helsemyndigheter om å gi 
alle pasienter en best mulig behandling under en pågående pandemi.

– Legene vil ha en utfordrende oppgave 
gjennom bred kontakt med mange pasienter 
under en pandemi. Særlig vil fastlegene få 
et stort ansvar med behandling, rådgivning 
og informasjon til pasienter og deres pårø-
rende. Dette kommer i tillegg til en allerede 
travel hverdag, sier Torunn Janbu, president 
i Legeforeningen.

I et brev oversendt Helsedirektoratet 
i slutten av juli, foreslår Legeforeningen en 
rekke tiltak for å gjøre helsetjenesten bedre 
i stand til å møte både økt etterspørsel etter 
legetjenester og organisering av vaksinasjon.

Tiltakene som er foreslått overfor direk-
toratet omfatter følgende:
– Telefonrådgivning
– Vaksinasjon
– Omprioritering av fastlegenes tilbud 

til befolkningen
– Særskilt om sykmeldingspraksis 

og konsekvenser for kapasitet og smitte-
vern

– Styrket personellinnsats i fastlege-
ordningen

Krevende og annerledes høst
Rett etter henvendelsen hadde foreningen 
et møte med representanter fra Helsedirek-
toratet og Folkehelseinstituttet. Møtet var 
positivt og i etterkant har man hatt fort-
løpende kontakt om hvordan man på mest 
mulig praktisk måte skal håndtere situa-
sjonen.

– Våre medlemmer vet vi står foran en 
krevende og annerledes høst. Vi er innstilt 
på en felles dugnad med myndighetene, 
både for å avhjelpe under en pågående 
pandemi, for å ivareta alle pasienter og for 
å bidra med vaksinasjon, sier Janbu.

Utvidet åpningstid 
og økt personellinnsats
For at fastlegene skal ha mulighet til å møte 
det økte behovet for helsetjenester, foreslår 
Legeforeningen at det legges til rette for 
å utvide åpningstiden til fastlegekontorene. 
Det vil kunne bli nødvendig å rekruttere 
flere leger til å arbeide i fastlegeordningen. 
Eldre leger vil kunne være en viktig ressurs. 
Leger som er pensjonister er autoriserte 
leger og vil ofte ha omfattende klinisk erfa-
ring. Legeforeningen foreslår at det gjøres 
en midlertidig forskriftsendring i refusjons-
forskriften som gir fastleger mulighet til 
å ta inn ekstra lege/vikar under en pågående 
influensaepidemi.

Et annet av Legeforeningens tiltak for 
å unngå unødig ventetid og press på fast-
legekontorene, er en omprioritering av fast-
legenes tilbud.

Oppdrag fra Helsedirektoratet
– Under en omfattende smittespredning 
med tilhørende høyt antall sykdomstilfeller, 
er det nødvendig å prioritere tilgangen på 
helsetjenester annerledes enn ellers, sier 
Janbu.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen så 
behovet for tiltaket og ga Legeforeningen 
i oppdrag å utarbeide en slik prioriterings-
oversikt.

– Dette arbeidet ble påbegynt straks og 
var ferdig i løpet av et par uker, opplyser 
legepresidenten.

Forlenget egenmelding
I tiltakene ligger et forslag om at sykmel-
dingsarbeidet i forbindelse med tilfeller av 
Influensa A (H1N1), bør forenkles. Dette 
både av hensyn til kapasitet i allmennlege-
tjenesten, inkludert legevakt, og for å for-
hindre at influensasyke personer møter opp 
på legekontor/legevakt og øker smitterisi-
koen for andre uten at det er medisinsk 
behov for fremmøte. I møtet mellom Lege-
foreningen og Helsedirektoratet ble man 
derfor enige om at det innføres åtte dagers 
egenmelding ved svineinfluensa. Det er 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet som 
tar den endelige beslutningen om dette.

Førsteprioritet
– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 
har gjort et omfattende og viktig arbeid 
i forberedelsen med håndteringen av en 
pågående pandemi, med planer for begrens-
ning, behandling og vaksinasjon. Legefor-
eningen vil særlig understreke behovet med 
detaljerte kommunale planer for oppfølging 
og vaksinasjon, sier Torunn Janbu.

– Legeforeningen og våre medlemmer 
deltar nært i utvikling av strategi, tiltak og 
praktisk gjennomføring av smitteverntiltak, 
behandling og vaksinasjon. Vi prioriterer 
arbeidet med Influensa A (H1N1) og bidrar 
til å tilrettelegge for at helsetjenesten skal 
kunne gi et godt samlet tilbud til pasientene 
og befolkningen for øvrig under en kre-
vende pandemi, avslutter legepresidenten.

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Lars A. Nesje 
er årets Tromsdoktor
Kommuneoverlege i Salangen, Lars A. 
Nesje, ble 12.6. 2009 kåret til årets Troms-
doktor. Prisen fikk han for sitt sterke fag-
lige engasjement, og for arbeidet han har 
gjort for Troms Legeforening gjennom 
mange år.

Årsmøter
Oslo legeforening avholder årsmøte med 
valg onsdag 26. august kl 17 i Legenes hus, 
Oslo. Kl 19 arrangeres temamøte om 
helsetjeneste til papirløse innvandrere.

Akershus legeforening avholder årsmøte 
med valg torsdag 20.8. 2009 kl 17 i Legenes 
hus, Oslo. Etter årsmøtet arrangeres tema-
møte med tema: «Medisinske utfordringer 
på Mont Everest» ved stud.med. og klatrer 
Lars Oma Erichsrud.

Hedmark legeforening har årsmøte fredag 
21.8. 2009 kl 18 på Quality Hotel Astoria, 
Hamar. Etter årsmøtet holdes møte med 
tema KOLS er også en yrkessykdom og Hva 
nå med Sykehuset Innlandet?

Nordland legeforening avholder årsmøte 
fredag 28. august kl 1730 i Bodø. Etter års-
møtet blir det debatt rundt temaet akutt-
medisin versus klinikeromsorg og forebyg-
ging. Det blir også kåring av årets Nord-
lands-doktor.

KUNNGJØRINGER

Endring av kurskravet 
i øyesykdommer
I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Helsedirektoratet vedtatt å øke timetallet 
for valgfrie kurs i spesialiteten øyesykdom-
mer. Det totale kurstimetallet for spesiali-
teten økes fra 140 til 180 timer, hvorav 135 
timer obligatoriske kurs og 45 timer valg-
frie kurs.

Kurskravet i spesialiteten øyesykdom-
mer endres og får følgende ordlyd:

180 timer, herunder sju beståtte obliga-
toriske kurs i følgende emner:
– Optikk og refraksjon
– Pediatrisk oftalmologi, strabisme
– Øyets omgivelser, conjunktiva, tåre-

apparatet, cornea, linse
– Uvea, sclera
– Retina
– Glaukom
– Neuro-oftalmologi, orbita

De obligatoriske kursene kan avsluttes 
med skriftlig prøve som bedømmes 
bestått/ikke bestått.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk 
kurs i administrasjon og ledelse.

Endringen trer i kraft 1.1.2013.


