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Ber om en evaluering 
av tilsynssystemet1932

Legeforeningen anbefaler at 
departementet nedsetter et utvalg 
med bredt mandat for å vurdere 
tilsynssystemet, ev. som ledd 
i det pågående pasientsikkerhets-
arbeidet.

Det er nylig gjennomført et arbeid for 
å vurdere partsrettigheter for pasienter og 
pårørende. Legeforeningen tar i en hørings-
uttalelse opp viktige spørsmål som ikke er 
vurdert i rapporten. I uttalelsen vises det 
blant annet til at den nye pasientsikkerhets-
loven i Sverige innebærer viktige endringer 
i tilsynssystemet.

Det er en svakhet ved rapporten at den 

i liten grad belyser hvilke konsekvenser 
endringer i tilsynsfunksjonen kan få for 
arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. 
Det er helt avgjørende at effekten av ev. 
endringer vurderes i lys av målet med ord-
ningen og andre viktige mål for helse-
tjenester.

Legeforeningen har nylig utarbeidet en 
rapport om kvalitet i helsetjenesten og har 
over lengre tid arbeidet med tilsynssaker 
og vurderinger av lovgivning for å nå de 
politiske mål som settes for helsetjenesten. 
Legeforeningen har nær kontakt med for-
eningene i de øvrige nordiske land om 
utviklingen av tilsynssystemet

Stine Kathrin Tønsaker
stine.tonsaker@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

– Må ha gode helseregistre1932

Mer ressurser, økt kompetanse, 
bedre infrastruktur og gode 
teknologiske løsninger er nød-
vendig for å gi god tilgjengelighet 
og gode kvalitative data.

Det skriver Legeforeningen i et policynotat 
om etablering og bruk av helseregistre. 
Legeforeningen arbeider for å bedre kvali-
teten i helsetjenesten og for en helsetjeneste 
som er mest mulig lik for alle. Bruk av 
valide og kvalitetssikrede data fra medi-
sinske registre knyttet til utredning og 
behandling er et nyttig og nødvendig 
grunnlag for forskning og dokumentasjon 
av resultat og kvalitet innenfor helsesek-
toren, mener Legeforeningen. Hovedmålet 

med etablering og bruk av helseregistre er 
å sikre en bedre helsetjeneste og dermed 
bedre pasientbehandling.

Behovet for etablering av nye helse-
registre må veies mot hensynet til vern 
om taushetsbelagte opplysninger. Taushets-
plikten innebærer at pasientopplysninger 
blir hos legen med mindre det foreligger 
samtykke til noe annet og er grunnlaget 
for tilliten i behandlerrelasjonen. Samtidig 
er den medisinske utvikling avhengig av 
den kunnskap et helseregister kan gi. 
Utfordringen er å ivareta begge hensyn.

Les notatet her: www.legeforeningen.no/
id/177670

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

Jubileumsquiz
1. Æskulap, eller Asklepios på gresk, var legekunstens gud, og finnes i Legefor-
eningens logo. Æskulap er også navnet på et møterom i Legenes hus. Hvem var han 
sønn av?

2. Hvem var Legeforeningens første sekretær?
3. Hva het Legeforeningens president 1912–1913?

Anders Taraldset
Svar:

MINIPORTRETTET

Aktiv nettredaktør

Mette Løkeland (40), gyne-

kolog ved Haukeland universi-

tetssjukehus og stipendiat ved 

Universitetet i Bergen, er en 

aktiv nettredaktør for Norsk 

gynekologisk forening. Mette 

er med i styret i Norsk medi-

sinsk mållag og er mor til en 

tre år gammel datter. Datteren 

som er adoptert fra Etiopia, 

kom til Norge for to år siden.

– Jeg synes det passer godt 

med et verv der jeg kan jobbe 

hjemmefra når jeg har et barn 

å ta vare på, sier Mette. Hun 

hevder også ikke å være noen 

utpreget husmor, men foku-

serer på barneoppdragelse 

og saker hun brenner for.

Mette har i mange år vært 

svært aktiv i Kvinnefronten og 

har blant annet sittet som land-

styremedlem i flere perioder. 

Hun brenner for internasjonal 

kvinnehelse, noe som resul-

terer i deltakelse på årlige kon-

feranser og i nettverkene 

I.C.M.A. (International Con-

sortium for Medical Abortion) 

og FIAPAC (International 

Federation of Professional 

Abortion and Contraception 

Associates). Hun har også vært 

sentral i Kvinnefrontens pro-

sjekter i blant annet Peru under 

paraplyen til FOKUS (Forum 

for Kvinner og Utviklings-

spørsmål).
– Jeg synes det er spennende 

med samarbeid med så mange 

forskjellige foreninger som 

jobber med samme sak, både 

i et bredt politisk og religiøst 

spekter, sier hun. Engasje-

mentet for internasjonal kvin-

nehelse med fokus på abort og 

familieplanlegging startet etter 

en utveksling i Spania i 2008 

hvor hun fant en artikkel om 

temaet av Johanne Sundby.

Mettes engasjement er også 

godt synlig gjennom hennes 

to blogger: Tilflukt 

(http://tilflukt.blogspot.com/) 

og Rundtomsnusk (http://

rundtomsnusk.blogspot.com/)
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1.Apollon og Koronis.
2.Vilhelm Uchermann.
3.Vilhelm Uchermann.


