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Akademikerne med policynotat om helse2412

– Vi ønsker å bidra til utviklingen av 
en bedre folkehelse og helsetjeneste 
– for alle. Gjennom bredden i våre 
medlemsforeninger kan vi bidra 
med tverrfaglig kunnskap, mener 
Akademikerne.

God helse er viktig for den enkelte, og 
er landets viktigste samfunnsgode. Den 
offentlige helsetjenesten angår oss alle 
og er en av de viktigste bærebjelkene i det 
norske velferdssamfunnet. Alle land det er 
naturlig å sammenlikne seg med gjør end-
ringer – ingen har funnet det «perfekte» 
system. For å få til nødvendige endringer, 
må vi derfor ha profesjonell kunnskap, 
organisasjonskunnskap, brukerkunnskap 
og økonomi- og finansieringssystemer, 
heter det i notatet.

Policynotatet er inndelt i tre hovedom-
råder: God folkehelse, bedre helsetjeneste 
og kompetanse.

Akademikerne mener at ressursinnsatsen 
i større grad må rettes mot å forebygge 
sykdom og dårlig helse. Strukturelle og sek-
torovergripende tiltak på samfunnsnivå må 
være det primære i det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet, og forskning på 
effekten av forebyggende og helsefrem-
mende tiltak må styrkes.

Akademikerne mener også at tydeligere 
ansvarsdeling i en sammenhengende 
behandlingskjede er det viktigste tiltaket 
for å bedre samhandlingen i helsetjenesten. 
Kommunehelsetjenesten må organiseres 
i større enheter med tilstrekkelig befolk-
ningsgrunnlag for å kunne gi et bredt og 
omfattende helsetilbud og tjenestebehovet 
for store pasientgrupper med sammensatte 
og langvarige behov bør i større grad 
ivaretas av kommunehelsetjenesten

Større sykehus må opprette ressursbaser 
eller serviceenheter som understøtter de kli-
niske avdelingene i arbeidet med å forbedre 
pasientflyten, og det må snarest etableres 
et nasjonalt helsenett.

Akademikerne er opptatt av kompetanse. 
– Helsetjenester er ikke industribedrifter, 
men kompetansevirksomhet, og de må 
organiseres, utvikles og ledes deretter, 
heter det i notatet. Akademikerne ønsker 
å utvikle ledelsesmodeller for kompetanse-
virksomheter. – Skal helsetjenesten stå 
rustet til å møte fremtidens problemer må 
fagfolks kompetanse fornyes og videre-
utvikles, heter det.

Betydningen av ferdigheter i samspill 
vil øke mellom helsepersonell, pasienter og 
pårørende. Satsing på medisinsk forskning 
og helsetjenesteforskning er en forutsetning 
for fremtidens kvalitet på diagnostikk og 
behandling, mener Akademikerne.

Les policynotatet: www.akademikerne.
no/default.asp?V_ITEM_ID=46016

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Patologi til folket2412

Utrustet med mikroskop, sykdoms-
snitt, plakater, datapresentasjoner 
og brosjyrer møtte patologene på 
Ahus befolkningen.

I anledning av at patologene på Akershus 
universitetssykehus (Ahus) markerte sitt 
30-årsjubileum 2.– 4.9. 2009 ble det arran-
gert en utstilling i sykehusets inngangsparti. 
I tre dager veiledet patologene pasienter, 
pårørende og andre interesserte gjennom 
sykdommene. Og mens publikum ventet på 
å komme inn på poliklinikkene, kunne de 

i tillegg studere fire store postere om avde-
lingens historikk og om prøvematerialet 
biopsi, cytologi og obduksjon. Til sammen 
seks patologer hadde vakt disse tre dagene.

– Det ble et meget vellykket arrangement, 
forteller Cecilie Alfsen, overlege ved patolo-
gisk anatomisk avdeling. – Vi hadde et jevnt 
tilsig av folk, både av ansatte på sykehuset 
og pasienter, men også skoleelever og bioin-
geniørstudenter. Det var et morsomt og 
nyttig eksperiment, forteller hun.

– Som patologer er vi jo ikke så veldig 
vant med pasientkontakt. Vi sitter jo stort 
sett og studerer vevsprøver. Nå møtte vi 
pasienter som stilte helt grunnleggende 
spørsmål om kreften sin. Vi hadde forventet 
at vi ville møte en del pasienter, og det var 
veldig fint å oppleve at så mange var inter-
essert og tok kontakt, sier hun.

– Fordelen med oss patologer er at vi 
i stor grad er universalmedisinere, dvs. vi 
kan litt om alt. Vi har både spennende bilder 
og generell kunnskap om veldig mye, og 
vet stort sett ganske godt hva folk feiler, 
sier Cecilie Alfsen og viser til at laborato-
riefagene er veldig godt egnet for folke-
opplysning, og at det ligger godt til rette 
for denne type møter.
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anatomisk avdeling, er klar til å ta imot publikum. 
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