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omsorgstjeneste og i styringsdialog i for-
hold til fastlegene, sa Grindaker. – De kom-
munale legetjenestene må ses på som en 
integrert del av det kommunale helsetjenes-
tetilbudet. Det er også en utfordring at de 
fleste fastleger er selvstendig næringsdri-
vende, sa hun.

Legene må spille en sentral rolle
– Legene må spille 
en sentral rolle 
i samspill og sam-
handlingsledelse 
mellom kommuner 
og sykehus. Gjen-
nomtenkt og bevisst 
fagmedisinsk ledelse 
er viktig for å ta rik-
tige beslutninger, sa 
Torunn Janbu, Lege-
foreningens president 
i sitt innlegg. – Leger 
trenger lederkompe-

tanse for å bli gode ledere, og samfunnsme-
disin er et godt grunnlag for god ledelse. For-
flytning av oppgaver til kommunene skaper 
ledelsesutforderinger også innen samfunns-
medisinen, med bl.a. ledelse og koordinering 
av samfunnsmedisinske oppgaver, og med 
ledelse av offentlige allmennmedisinske opp-
gaver, sa hun. Janbu mente at kommuneover-
legen må inn i kommunens lederteam. Fast-
legene kan også få økte ledelsesutfordringer 
for offentlige allmennmedisinske oppgaver 
og med større kontorer og flere oppgaver 
for Allmennlegeutvalgene og Lokalt sam-
arbeidsutvalg.

– Det blir avgjørende at allmennleger 
og samfunnsmedisinere utvikler en felles 
ledelsesstrategi – i samspill med spesialist-
helsetjenesten, sa Torunn Janbu.

Kvalitet
– Kommunen – leger og annet helseperso-
nell – har for lite kjennskap til beslutnings-
prosesser. Vi må sette søkelyset på tjeneste-
kvalitet, og vi må unngå fritt spillerom for 
beslutninger og prioriteringer, sa Helge 
Garåsen, kommuneoverlege i Trondheim, 
mens Anders Svensson, fastlege og kom-
bilege i Bø kommune i Vesterålen, under-
streket at kvaliteten i helsetjenesten 
avgjøres i møtet mellom behandler og 
pasient. Prioriteringer i helsetjenesten skjer 
som resultat av dette møtet, sa han og mente 
at samhandlingsreformen er et utviklings-
arbeid, som må styres av fagfolk og selges 
til befolkning og politikere.
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Fakkelbærer 
og fyrbøter2157

NORSAM og LSA har begge 
innstiftet priser.

NORSAM innstiftet i 2009 en egen pris 
«Fakkelbæreren», og det var en svært 
overrasket Anders Smith som mottok 
prisen under foreningens årsmøte. Smith 
har i mange år arbeidet for å utvikle faget 
samfunnsmedisin og for miljørettet helse-
vern.

Ola Jøsendal ble under LSAs årsmøte 
tildelt «Fyrbøter-prisen» for sitt store 
engasjement og kontinuerlige arbeid for 
å bedre samfunnsmedisinernes rettigheter, 
avtaler, anseelse, og fagutvikling. Som 
tidligere leder i LSA var han initiativta-
keren til at LSA ble delt i én yrkesfor-
ening og én fagmedisinsk forening.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
155665.0
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Avtroppende leder av NORSAM, Einar Bråten 
ledet første dag. Her i samtale med Harald Siem. 
Foto Lise B. Johannessen

De to prisene besto i en pengesum og flotte kera-
miske lysestaker. Foto Lise B. Johannessen

Torunn Janbu. Foto 
Ellen Juul Andersen


