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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Kvalitet og pasientsikkerhet 
på dagsordenen959

Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg skal videreføres under navnet 
Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Navneendringen viser at utvalget er gitt 
et nytt, utvidet mandat der også kvalitet 
i helsetjenesten skal vektlegges.

– God pasientsikkerhet forutsetter arbeid 
for god kvalitet. Sentralstyret har derfor 
besluttet å videreføre utvalget med en utvi-
delse og tydeliggjøring av mandatet, sier 
Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Dette innebærer at utvalget nå også skal 
gi råd til sentralstyret i spørsmål som angår 
kvalitet i tillegg til pasientsikkerhet. Kva-
litet, arbeidsmiljø og økonomi som sty-
ringsgrunnlag i sykehus, er et av Legefor-
eningens seks satsingsområder.

– Det vil bli naturlig å trekke utvalget inn 
i arbeidet med deler av dette satsingsom-
rådet. Aktuelle temaer vil være å gi råd om 
utvikling av gode systemer for dokumenta-
sjon av kvalitet og pasientsikkerhet, her-
under utvikling av lokale kvalitetsindika-
torer samt å gi råd i arbeidet med utvikling 
av nasjonale kvalitetsindikatorer, sier 
Torunn Janbu.

Utvalget skal også være en pådriver 
overfor sentralstyret og øvrige organisa-
sjonsledd i arbeid med pasientsikkerhet 
generelt og gjennomføring av Legeforenin-
gens handlingsplan for pasientsikkerhet 
spesielt, dvs. arbeid for systematisk og kon-
tinuerlig forbedring av pasientsikkerhet 

gjennom tydeligere helsepolitisk priorite-
ring av pasientsikkerhet, sterkere regelverk 
for pasientsikkerhet og bedre sikkerhets-
kultur i helsetjenesten.

I tillegg skal utvalget gi råd om utvikling 
av trygg og god samhandling som fremmer 
kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, 
spesielt ved overføring av behandling-
ansvar og oppgaver. Det skal foreslå tiltak 
for å videreutvikle og styrke legers kompe-
tanse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid 
gjennom alle nivåer i grunnutdanning, 
videre- og etterutdanning og utdanningen 
av tillitsvalgte og gi råd i arbeidet med 
å utvikle faglige veiledere

Sentralstyret har anmodet yrkesfor-
eninger og fagmedisinske foreninger om 
å komme med forslag til kandidater til 
utvalget.

Det forrige pasientsikkerhetsutvalget var 
oppnevnt for perioden 1.1. 2007 til 31.12. 
2009 med mandat å rådgi sentralstyret 
i arbeidet med pasientsikkerhet, herunder 
foreslå strategi for arbeidet med pasientsik-
kerhet innenfor norsk helsevesen.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Enighet i innledende sentrale 
forhandlinger959

Akademikerne Helse og Arbeidsgiver-
foreningen Spekter kom til enighet da 
forhandlingene i årets hovedoppgjør 
startet 15. april.

Legeforeningen er en del av Akademikerne 
Helse i de innledende sentrale forhandlin-
gene.

– Forhandlingene ble ført i et godt klima 
med god progresjon og god dialog. Det gir 
et godt utgangspunkt for de videre forhand-
linger om sosiale bestemmelser, den nasjo-
nale legeavtalen og virksomhetene lokalt, 
sier forhandlingsdirektør i Legeforeningen 
Anne Kjersti Befring.

Likestilling er tema i alle sentrale for-
handlinger. Legeforeningen/Akademikerne 
og Spekter er opptatt av å kartlegge hvor-

dan situasjonen er i sykehus. Legeforenin-
gen fikk medhold i at det også skal ses på 
situasjonen om bruken av midlertidige stil-
linger. Dette ble tatt inn i A-protokollen. 
Bruk av individuelle lønnssamtaler ble 
drøftet under de innledende forhandlingene. 
Partene er enige om nytteverdien av slike 
samtaler.

Partene ble enige om at det forhandles 
samtidig for helseforetakene og for Lovi-
senberg Diakonale Sykehus. Samtidig ble 
man enige om en fremdriftsplan som inne-
bærer avslutning før sommeravvikling 
dersom den videre forhandlingsprosess går 
etter intensjonene.

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Søker om økonomisk støtte 
til rekrutteringsarbeid
Norsk medisinstudentforening (Nmf)fikk 
høsten 2009 bevilget kr 40 000 fra sentral-
styrets disposisjonskonto som et rekrutte-
ringstiltak overfor nye utenlandsstudenter. 
Beløpet skulle brukes som en engangssum 
for å inngå avtale om gratis tilgang til 
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) for 
utenlandsstudentene. Det ble imidlertid 
inngått avtale mellom Legeforeningen og 
Norsk helseinformatikk (NHI) som inklu-
derte NEL på Min side. Det ble dermed ikke 
nødvendig å inngå særskilt avtale om til-
knytning i tråd med sentralstyrets vedtak. 
Nmf søkte derfor sentralstyret om at det 
tidligere bevilgede beløp kunne omdefine-
res til andre tiltak i rekrutteringsøyemed 
Det tidligere tilsagnet omdisponeres ved 
at Nmf kan søke støtte til dokumenterte 
utgifter til rekrutteringstiltak for uten-
landsstudenter på inntil kr 40 000.

«Det moderne IT-legekontor»
Legeforeningen har mottatt invitasjon 
til  å delta i styrings- og prosjektgruppe 
i Helsedirektoratets prosjekt «Det moderne 
IT-legekontor». Prosjektet skal bidra til 
å utvikle nye modeller for samarbeid mel-
lom myndigheter, legekontor og leveran-
dører, samt utvikle prinsipper for utvikling, 
innføring og endring av IT-løsninger på 
legekontor.

Legeforeningen vil delta i prosjektet 
under forutsetning av at prosjektet dekker 
deltakernes kostnader, herunder praksis-
kompensasjon. Legeforeningen tar kontakt 
med Helsedirektoratet for en avklaring av 
fremdriftsplanen. Kjartan Olafsson oppnev-
nes som Legeforeningens representant 
i styringsgruppen, og presidenten gis full-
makt til å oppnevne representant på 
grunnlag av forslag fra Praktiserende spe-
sialisters landsforening. Trond Egil Hansen 
oppnevnes som observatør i prosjektets 
styringsgruppe.

Representanter til Statens 
helsepersonellnemnd/
Apotekklagenemnda
Helse- og omsorgsdepartementet har invi-
tert Legeforeningen til å foreslå inntil tre 
leger som kan være aktuelle for oppnev-
ning som medlem/varamedlem i Statens 
helsepersonellnemnd for en ny treårspe-
riode fra 30.5. 2010. Håvard Skeidsvoll, 
Anne Myrseth Flemmen og Marte Kvittum 
Tangen foreslås som aktuelle for oppnev-
ning.


