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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Debatterte helsepolitikk 
på NHOs årskonferanse323

– Skal vi bruke måling i helsetjenesten må vi definere hva som skal måles, 
hvorfor og med hvilke mål.

Det sa president Torunn Janbu på NHOs 
årskonferanse 7.1. 2009.

– I helsetjenesten måles det mye for 
å kontrollere og for å overholde økonomi-
krav, men for lite på innhold og kvalitet 
i helsetjenesten. Legeforeningen jobber 
med å utvikle gode målingsindikatorer på 
kvalitet, sa legepresidenten, som deltok 
i årskonferansens talkshow-debatt om 
måling i offentlig sektor, kvalitet og 
næringsliv med særlig vekt på helsepoli-
tikk.

Foruten Janbu deltok Oslos skoledirektør 
Astrid Søgnen, rektor ved Høgskolen 
i Akershus, Jan Grund og kommentator 
i e24.no Elin Ørjasæter. Utgangspunktet 
for debatten var overføringsverdien av 
målinger i Osloskolen til helsevesenet. 
Osloskolen scorer høyest på nasjonale 
prøver og alle deltakerne var enige i at 
Osloskolen er en suksesshistorie. Men 
dette lar seg ikke uten videre overføre til 
et komplekst helsevesen, ifølge Janbu.

Legepresidenten trakk frem at det må 
etableres bedre rutiner for å kunne melde 
fra om feil og nestenfeil og at det gis til-
bakemelding lokalt, slik at helsevesenet 
blir en lærende organisasjon.

Ingen motsetning
Debatten gikk videre om effektivitet og 
kvalitet. I den avsluttende delen, da spørs-
målet om muligheter for nærmere samar-
beid mellom næringsliv og helsevesen ble 
satt på dagsordenen, deltok også nærings- 
og handelsminister Sylvia Brustad.

– Bringes kulturen i henholdsvis 
næringslivet og helsesektoren nærmere 
hverandre, vil det gi både bedre kvalitet på 
helsetilbudet og business og arbeidsplasser, 
sa statsråden som er tidligere helse- og 
omsorgsminister.

På spørsmål om et nærmere samarbeid 
vil ha noen betydning for Soria Moria-
erklæringens setning om at «helse skal være 
et offentlig ansvar», svarte Brustad at det 
ikke er noen motsetning. Hun viste til at 
fastleger er næringsdrivende og at vi alle-
rede har privat helsetjeneste som supple-
ment.

Legeforeningen ser fordeler og mulig-
heter med utvikling av et slikt samarbeid. 
Janbu påminte samtidig forsamlingen og 
panelet om at helsevesenet skal romme 
og ivareta oppgaver av ikke-kommersiell 
karakter, som pleie og omsorg, forskning 
og utdanning – og at vi har et offentlig 
helsevesen for å kunne tilby mest mulig 
like tjenester til alle.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

– Vi har et offentlig helsevesen for å kunne tilby 
mest mulig like tjenester til alle, sier Torunn 
Janbu. Foto Knut E. Braaten

Ny visepresident 
i Legeforeningen
Arne Laudal Refsum, Overlegeforeningen, 
er valgt til ny visepresident i Legeforenin-
gen. Han etterfølger Bård Lilleeng som 
trakk seg da han ble ansatt i Helse Sør-Øst.

Legetjeneste i Forsvaret
Sentralstyret har vedtatt at tjeneste som 
lege i Forsvaret eller tjeneste som sivilplik-
tig lege kan telle som ledd i legers videre- 
og etterutdanning etter individuell vurde-
ring. Tjenestens faglig innhold og tjeneste-
stedets udanningsmessige verdi for den 
spesialiteten det søkes godkjenning for, 
skal legges til grunn for godkjenningen. 
Sentralstyrt har tidligere vedtatt det prin-
sipp at tjeneste både som sivilarbeider og 
i militærtjeneste prinsipielt kan telle som 
ledd i spesialistutdanningen.

Det er lang tradisjon for å akseptere tje-
neste som sivilarbeider som del av spesia-
listutdanningen når tjenestestedet er god-
kjent utdanningsinstitusjon og når tjenes-
tens innhold er tilfredsstillende.

Ny leder av turnusrådet
Jørn T. Kippersund, Allmennlegeforenin-
gen, er utnevnt som ny leder av turnus-
rådet frem til rådets utløpsperiode 31.12. 
2009. Han overtar ledervervet etter Sjur 
Lehmann. Yngre legers forening (Ylf) vil 
resten av perioden være representert ved 
Anders Nordby med vararepresentant 
E. Andreas S. Steinsvik. I tillegg vil presi-
denten utnevne ytterligere en representant 
og vararepresentant for Ylf. Britt Ingjerd 
Nesheim går inn som fast representant 
for de medisinske fakultetene med Toralf 
Hasvold som vararepresentant.

Prosjekt brukerstøtte 
for legekontor
Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennle-
geforening, er oppnevnt som Legeforenin-
gens deltaker i styringsgruppen i prosjekt 
«Samordnet brukerstøtte». Prosjektet som 
er i regi av Norsk helsenett, skal utrede 
behov og muligheter for en samordnet bru-
kerstøtte for allmennleger.

KUNNGJØRINGER

Årsmøte i Norsk 
overlegeforening
Norsk overlegeforening avholder sitt ordi-
nære landsrådsmøte torsdag 23.4. 2009, 
kl 15 på Hotel Røros. Medlemmer som har 
forslag til saker som ønskes behandlet 
i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, 
senest innen 15.3. 2009 til: Norsk overlege-
forening, Postboks 1152 sentrum, 0107 
Oslo.


