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AKTUELT I FORENINGEN       

To statsråder – to temaer – 
i årets helsepolitiske debatt1062

IA- og sykmeldingsarbeid og hvordan 
tilpasse krav og forventninger til spe-
sialisthelsetjenesten til økonomiske 
krav, er temaer for den helsepolitiske 
debatten på årets landsstyremøte.

Vinteren 2010 ble det gjennomført en 
høringsrunde i Legeforeningen der forenin-
gens organisasjonsledd ble invitert til å fore-
slå tema for årets helsepolitiske debatt. 11 
organisasjonsledd ga innspill til høringsrun-
den, som er bakgrunnen for sentralstyrets 
beslutning om å ha to temaer i årets debatt.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen har bekreftet at hun vil delta 
i debatten om hvordan spesialisthelsetjenes-
tetilbudet kan avpasses gjeldende økono-
miske rammer. Fra Helse- og omsorgskomi-
teen har blant andre komiteens leder Bent 
Høie fra Høyre bekreftet sin deltakelse.

Diskusjonen rundt hvordan spesialist-
helsetjenesten skal tilpasses økonomiske 
rammer er høyaktuell, blant annet med 
tanke på lokalsykehusenes fremtidige rolle 
og ny arbeidsdeling mellom kommune- 
og spesialisthelsetjenesten i tilknytning til 
samhandlingsreformen.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har 
bekreftet at hun vil delta i debatten om IA 
og sykmeldingsarbeidet. Dette har vært en 
sentral helsepolitisk sak den siste tiden, 
i tilknytning til reforhandlingene av IA-
avtalen. Av den grunn ble det bestemt at 
også dette temaet burde løftes frem i årets 
helsepolitiske debatt. Det legges opp til at 
debatten rettes mot legens rolle som syk-
melder og hva legene kan bidra med i dette 
arbeidet.

Årets helsepolitiske debatt finner sted 
på landsstyremøtets andre dag, torsdag 
27. mai. Nytt av året er det engasjeres 
en profesjonell møteleder, for å bidra til 
å fokusere debatten rundt de mest sentrale 
spørsmålene innenfor de to valgte tema-
områdene.

Andre aktuelle temaer
Blant andre viktige temaer som skal drøftes 
på landsstyremøtet er Legeforeningens sta-
tusrapport om helse i tidlige livsfaser og 
Helsedirektoratets rapport om turnustje-
nesten – Nybyrjarstillinger for leger.
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Høy deltakelse på landsstyremøtet
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Totalt 238 deltakere er påmeldt til 
årets landsstyremøte, hvorav 138 
er delegater.

Legeforeningen er en åpen organisasjon 
og sentralstyret har derfor vedtatt at saks-
dokumenter til landsstyret offentliggjøres 
på www.legeforeningen.no i forkant av 
landsstyremøtene.

Umiddelbart etter den offisielle åpningen 
vil det bli foretatt utdeling av følgende 
priser: Marie Spångberg-prisen fra fond til 

fremme av kvinnelige legers vitenskapelige 
innsats, Legeforeningens kvalitetspris for 
spesialisthelsetjenesten, to studie- og reise-
stipend fra Caroline Musæus Aarsvold fond 
samt Legeforeningens fond for forebyg-
gende medisin hvis formål er å prisbelønne 
den mest verdifulle artikkelen i Tidsskriftet 
i forkant av landsstyremøtet.

Deltakerne vil i tillegg til å ta del i aktuelle 
og interessante debatter og i behandling av 
ordinære landssmøtesaker, også få mulighet 
til å nyte Soria Morias mange fasiliteter, 
bl.a. det nyrenoverte svømmebassenget og 
et helt nytt trimrom med flere ulike trenings-
apparater.

Følg landsstyremøtet på Twitter
I tillegg til å legge ut saker på Internett-
sidene vil Legeforeningen oppdatere 
Twitter ved bruk av «hashtag DNLFLM». 
Denne kan gjerne også brukes til å disku-
tere under møtet.
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KUNNGJØRINGER

Endret sjekkliste for 
spesialiteten medisinsk 
mikrobiologi
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet vedtatt endringer i sjekk-
listen som kreves vedlagt ved søknad om 
spesialistgodkjenning i medisinsk mikro-
biologi.

Endringene innebærer at kravet «har 
utført selv» er fjernet for enkelte punkter 
i sjekklisten og er erstattet med krav om 
«kjennskap til».

Endringene er en konsekvens av fagfel-
tets utvikling, de aktuelle analysene erstat-
tes av nyere metoder og utføres ved stadig 
færre laboratorier.

Den nye sjekklisten inneholder ingen 
skjerpning av kravene og er derfor gyldig 
umiddelbart.

Flertall for tobakksfri skole
En opinionsundersøkelse foretatt av orga-
nisasjonen Tobakksfritt der bl.a. Legefor-
eningen er medlem, viser at 51 % av de 
spurte er helt enige i at skolen bør være 
tobakksfri. Inkluderes de som er delvis 
enig, er tallet 70. For hvert år ungdom er 
røykfrie, øker sjansen for at de aldri begyn-
ner å røyke.

Blant de spurte under 30 år er 57 % helt 
eller delvis enige i dette, mens det blant 
personer over 60 år er 81 % som er helt 
eller delvis enige. Blant de som har grunn-
skole som høyeste utdanning, er 63 % helt 
eller delvis enig, mens det blant de med 
seksårsutdanning utover grunnskolen eller 
mer, er 74 %.

– Det er positivt at 92 % av de som er 
medlemmer i Unio, som bl.a. organiserer 
lærerne, er helt eller delvis enige, sier 
leder i Tobakksfritt Tore Sanner.

Brytes tallene ned på fagforeningsmed-
lemsskap viser disse at 70 % av Akdemi-
kernes medlemmer og 67 % av LOs og YS 
medlemmer er helt eller delvis enige i at 
skolen bør være tobakksfri.

I forbindelse med Verdens tobakksfrie 
dag 31. mai har Sosial- og helsedirektora-
tet utfordret alle videregående skoler til 
å være tobakksfrie én dag mellom 15. og 
31. mai.

WHO har bestemt at tema for årets 
World No Tobacco Day 2010 skal være 
kjønn og tobakk med særlig vekt markeds-
føring mot kvinner. Verdens helseorganisa-
sjon vil særlig rette oppmerksomheten mot 
de skadelige virkningene av markedsføring 
av tobakk overfor kvinner og unge jenter.

Nyrehabiltert svømmebasseng tilbys delegatene. 
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