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Møter utfordringene samlet og målrettet446

Legeforeningen står samlet etter siste tids hendelser og fortsetter målrettet arbeidet for en enda 
bedre helsetjeneste. Det ble klart på foreningens lederseminar på Soria Moria 27.–28. januar.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag 
om å trekke tilbake Helsedirektoratets 
mulighet til å delegere spesialistgodkjen-
ning til Legeforeningen, satte naturligvis 
sitt preg på årets lederseminar. Forslaget 
kom brått helgen før seminaret. Legefor-
eningen hadde ikke vært involvert i noen 
prosess i forkant av orienteringsmøtet som 
departementet kalte inn til. Sakens alvor og 
høringsnotat gjorde det nødvendig å endre 

lederseminarets program på kort varsel. 
Ellers sto utfordringer i samhandling, lege-
ledelse, fordeling av Legeforeningens res-
surser og sterke foredrag om erfaringer fra 
krigen i Gaza, på programmet.

Kommer med stortingsmelding
Det var en opplagt og munter helseminister 
som på seminarets første dag holdt foredrag 
med påfølgende debatt om utfordringer 

i samhandling. Bjarne Håkon Hanssen 
signaliserte for første gang at reformen 
vil få form av en stortingsmelding etter 
at arbeidet er ferdig i slutten av april. Han 
gjentok sitt budskap om at kommunehelse-
tjenesten må styrkes og at innsatsen må 
rettes mot forebyggende helsearbeid. 
Det må i langt større grad jobbes for 
å hindre at befolkningen utvikler sykdom 
som siden må behandles i spesialisthelse-
tjenesten.

– For å lykkes med dette må bl.a. de øko-
nomiske incentivsystemene endres. Det må 
lønne seg å gi pasienten rett behandling på 
rett sted til rett tid. Systemet må være slik at 
både kommunen og sykehuset tjener på en 
slik organisering, sa ministeren og fortsatte: 
– Det viktige er å få til pasientforløp uten 
brudd i overgangene mellom kommune-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
I dag er det er veldig lite som understøtter 
slike overganger for et helhetlig pasientfor-
løp, og derfor jobber vi med å få til dette. 
Vi må i enkelte situasjoner også ha mulig-
het til å overstyre slik at vi får til fornuftige 
løsninger, utdypet Hanssen.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen signaliserte at samhandlingsreformen vil få form av en stortings-
melding. Her i engasjert samtale med Torunn Janbu. Foto Lisbet T. Kongsvik

Mads Gilbert (t.v.) og Erik Fosse delte sine 
opplevelser og erfaringer fra krigen i Gaza 
med Legeforeningens tillitsvalgte. Foto Knut 
E. Braaten

Fra Gaza med oppfordring
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Legene Erik Fosse og Mads Gilbert 
avsluttet lederseminaret med inngående 
og detaljerte foredrag om sine opplevelser 
og erfaringer under krigen i Gaza. De to 
risikerte i elleve dager livet for å redde 
krigsofre på Shifa-sykehuset gjennom 
organisasjonen NORWAC (Norwegian 
Aid Committee). Etter sterke historier 
og bilder om hvordan palestinske sivile 
angivelig bevisst ble lemlestet og drept, 
oppfordret Gilbert Legeforeningen til 
snarest å sende en delegasjon til Gaza 
for å møte Hamas ved den palestinske 
helseministeren.

Torunn Janbu tok med seg oppford-

ringen og forsikret om at Legeforeningen 
skal snakke med både israelsk og pale-
stinsk side.

– Jeg kommer til å bibringe denne 
oppfordringen til de øvrige nordiske 
legeforeningene. Vi må se på hvor det 
er mest hensiktsmessig for oss å bidra. 
Vi kan ikke sitte å se på denne situa-
sjonen. Vi må og skal ta tak i dette, 
sa Janbu.

Et planlagt møte denne våren med 
palestinske, israelske og internasjonale 
legeorganisasjoner er nå utsatt til høsten. 
Møtet skal finne sted i Tyrkias hovedstad 
Ankara.

«Samhandling og en 
helhetlig helsetjeneste 
har opptatt Legefor-
eningen lenge» 


