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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Bred enighet om kvalitetssatsing i sykehus1389

– Sykehus styres i for stor grad ut fra økonomi og ikke kvalitet. Det er tverrpolitisk enighet om at dette 
ikke kan fortsette.

Det sa Kjersti Toppe (Sp) under den helse-
politiske debatten på Legeforeningens 
landsstyremøte. Også helse- og omsorgs-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) 
vektla behovet for å satse mer på kvalitet 
i sykehus.

– Nå når sykehusene nærmer seg økono-
misk balanse er tiden inne for å prioritere 
kvalitet, sa hun.

– Det er ingen motsetning mellom god 
økonomistyring og god kvalitet, men det er 
heller ingen nødvendig sammenheng slik 
myndigheter og helseforetak synes å tro, 
understreket leder i Helse- og omsorgs-
komiteen Bent Høie (H). Norge har generelt 
sett en god helsetjenetse, men Høie synes 
likevel det er et dilemma at vi på noen 
områder har høy ressursbruk, men gjen-
nomsnittlige resultater.

– Kvalitet må inn som en tydelig sty-
ringsparameter i sykehus. Hvordan kan 
Stortinget vite om bevilgningene treffer når 
de ikke får noen informasjon om kvaliteten 
på tjenestene som leveres, påpekte Legefor-
eningens president Torunn Janbu.

Også pasientene etterspør mer og bedre 
informasjon om kvalitet på pasientbehand-
ling.

– Dersom vi skal opprettholde tilliten til 
sykehussektoren må vi utvikle bedre nasjo-
nale kvalitetsindikatorer enn det vi har 
i dag, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen.
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Uaktuelt med sanksjoner mot sykmeldere1389

– Faglige veiledere i sykmeldingsarbeid skal ikke knyttes til sanksjoner. Det forsikret arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm (Ap) på Legeforeningens landsstyremøte.

Myndighetene og partene i arbeidslivet 
undertegnet i vår en ny intensjonsavtale om 
et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Som 
oppfølging av tilhørende protokoll er det 
igangsatt et arbeid med å utarbeide faglige 
veiledere for sykmeldere som blant annet 
angir anbefalte sykmeldingslengder for 
ulike diagnoser.

– Formålet med de faglige veilederne er 
å styrke beslutningsgrunnlaget til sykmelder 
og redusere unødvendig variasjon i sykmel-
dingspraksis, sa Bjurstrøm under den helse-
politiske debatten på landsstyremøtet.

Lik sykmeldingspraksis
Trond Egil Hansen, leder av Allmennlegefo-
reningen, bekreftet at legene vil bidra i dette 
arbeidet. Men han viste til en ny omfattende 
undersøkelse fra Universitetet i Bergen 
(UiB) som konkluderer med at fastlegenes 
sykmeldingspraksis ved langtidsfravær 
utover 17 dager er oppsiktsvekkende lik. – 
Dette bekrefter at fastleger allerede i dag 
vurderer like tilfeller nokså likt, sa han.

Arbeidsministeren er opptatt av at arbeid 
som regel virker helsefremmende og at 
bruken av gradert sykmelding bør øke. 
– Gradert sykmelding er intet saliggjørende 
virkemiddel, men jeg har likevel stor tro på 
det som ett av flere virkemidler, sa hun. Hun 

er kjent med problemet at mange gradert syk-
meldte kommer tilbake til legen og forteller 
om manglende tilrettelegging hos arbeids-
giver. Den eneste løsningen legen da kan gi 
pasienten er en 100%t sykmelding. – Det er 
viktig at NAV og arbeidslivssentrene kommer 
inn i disse tilfellene, understreket hun.

Mer forpliktende insentiver
Hansen presiserte at leger vil, kan og skal 
gjøre sin del av jobben med sykefraværet. 
Men han etterlyste også mer forpliktende 
insentiver for NAV og arbeidsgiver. – Kan-
skje legene er en nøkkel til lavere syke-

fravær, men det er til liten nytte hvis det 
ikke er noen nøkkelhull å putte nøkkelen i.

Statsråden utfordret Legeforeningen til 
å komme med flere løsningsforslag. Hun 
understreket samtidig at hun har opplevd 
foreningen som svært konstruktiv i vårens 
IA-prosess. – Jeg håper på et fortsatt godt 
samarbeid med Legeforeningen i dette vik-
tige arbeidet, sa Hanne Bjurstrøm.
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