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Anbefaler ny spesialitet
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Helsedirektoratet går inn for
Legeforeningens forslag om en
ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.
Bedre samhandling
i helsetjenesten
2054

Sentralstyret har som nevnt
valgt å arbeide med seks satsingsområder. – Område 3 –
bedre samhandling i helsetjenesten, er omfattende.
– Hovedgrepet for å bedre
samhandlingen er en tydeligere
ansvars- og oppgavedeling
mellom og innad i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Torunn
Janbu, Legeforeningens president.
– Det knyttes utfordringer til
både kommunal medfinansiering, oppbygging av tjenester
i kommunen som kan erstatte
spesialisthelsetjenester og ikke
minst kommunestruktur, sier
hun. – Kommunene må ha sikkerhet for at kommunal medfinansiering ikke gir for stor
økonomisk risiko hvis det
påløper uventede kostnader
til sykehustjenester. Hvordan
kommunehelsetjenestens nye
oppgaver skal organiseres er
også avgjørende for reformen
samlet.
Legeforeningen har fremmet sine synspunkter om samhandlingsreform blant annet
gjennom deltakelse i partssammensatte grupper med Helsedirektoratet, innspill til KS Fouprosjekt om samhandlingsreformen, deltakelse i Helse- og
omsorgsdepartementets kontaktforum og i helsepolitiske
nettverk.
Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@
legeforeningen.no
Avdeling for informasjon
og helsepolitikk

– Det er gledelig at både Helse- og omsorgskomiteen, Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og Helsedirektoratet går inn for vår anbefaling. Vi ser frem
til departementets svar på tilrådingene, sier
Legeforeningens president Torunn Janbu.
Legeforeningens landsstyre vedtok
5.6. 2009 å anbefale overfor Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet
at det opprettes en ny spesialitet i rus- og
avhengighetsmedisin. Utgangspunktet var
en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe

nedsatt av Norsk forening for rus- og
avhengighetsmedisin (NFRAM) på oppdrag fra Legeforeningen.
Legeforeningen sendte i juni 2009 et
felles brev til direktoratet og departementet
hvor man foreslo å opprette den nye spesialiteten. I april 2010 foreslo en samlet Helseog omsorgskomité på Stortinget at den nye
spesialiteten opprettes og samtidig fattet
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av
leger og legefordeling et enstemmig vedtak
om å tilrå dette.
Les mer på Legeforeningens nettsider:
www.legeforeningen.no/id/165278.0
Kari Jussie Lønning
kari.jussie.lonning@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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På barrikadene
for flere sykepleiere i Malawi
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Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) har i år som
mål å doble antall sykepleierstudenter i Malawi, et av verdens
fattigste land.
Årets aksjon fant sted fra 18.–25. september med konserter, foredrag, bamsesykehus, appeller og mange ivrige bøssebærere i de fire universitetsbyene. MedHum
støtter sykepleierutdanning i Malawi i regi
av Kirkens Nødhjelp.
– I Malawi dør hvert femte barn før det
fyller fem, mens 1,6 millioner har mistet
sine foreldre i hiv/aids, sier leder for årets
innsamlingsaksjon Malin Holm. Det finnes
mange unge mennesker i Malawi som

ønsker å bli sykepleiere, men det mangler
både skoler og materiell.
MedHum og Kirkens Nødhjelp har som
mål at det utdannes dobbelt så mange sykepleiere i Malawi fra 2011. – Utdanning er
alltid en god investering, sier Holm. Ved
å satse på utdanning av unge malawiere vil
MedHum og Kirkens Nødhjelp bidra til at
Malawi hjelper seg selv ut av krisen.
Mangelen på helsepersonell i Malawi
virker ufattbar. Landet har til sammen ca.
7 000 sykepleiere fordelt på vel 14 millioner innbyggere. Til sammenlikning har
vi i Norge rundt 98 000 sykepleiere.
Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Nærmere 4 000 nye
medisinstudenter i Norden
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Tall fra SNAPS viser at totalt 3 972 studenter startet medisinstudier i de fem nordiske
landene i 2010. Danmark tok opp flest studenter (1 413) fordelt på fire fakulteter. Dernest fulgte Sverige med 1 300 studenter fordelt på seks fakulteter. De fire norske fakultetene tok opp 600 studenter og de fem fakultetene i Finland 611. Island har ett fakultet
som tok opp 48 studenter. Fire av de nordiske landene har seks års grunnutdanning, og
Sverige har 5 1/2 år. Finland har ikke turnustjeneste, men det er krav om ni måneders
«primärvård» i alle spesialiteter. Danmark og Island har ett års turnustjeneste, Norge
og Sverige halvannet år.
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