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Usikre på samhandlingsreformen2048

Mange kommunepolitikere er 
usikre på om samhandlingsrefor-
men vil gi bedre helsetjenester. 
Det viser en fersk undersøkelse 
gjort på oppdrag fra Sykepleier-
forbundet og Legeforeningen.

Spørreundersøkelsen som er gjennomført 
av Norgesbarometeret, tar for seg en rekke 
temaer knyttet til det kommunale helse- 
og omsorgstilbudet og den kommende sam-
handlingsreformen.

Like synspunkter
– På mange områder samsvarer synspunk-
tene til Kommune-Norge med synspunk-
tene til Sykepleierforbundet og Legefor-
eningen, sier forbundsleder i Sykepleier-
forbundet Lisbeth Normann og president 
i Legeforeningen Hege Gjessing. Dette 
gjelder blant annet skepsis til kommunal 
medfinansiering, og faren for prioriterings-
vridninger som følge av kommunal beta-
lingsplikt for utskrivningsklare pasienter.

Stor usikkerhet om det blir 
bedre helsetjenester
Undersøkelsen viser at det er stor usik-
kerhet blant kommunepolitikerne om sam-
handlingsreformen vil gi bedre helsetje-
nester, noe som tilsier behov for pilotering.

Fagmiljøer og lønn er de viktigste rekrut-
teringsfaktorene av leger og sykepleiere, 
mener kommunene selv. Dette går rett inn 
i reformens største utfordring: å skaffe 
tilstrekkelig kompetanse og etablere fag-
miljøer i små kommuner.

En av tre kommuner mener at betalings-
plikten for utskrivningsklare pasienter vil 
føre til en prioritering av pasienter fra 
sykehus på bekostning av andre pasient-
grupper, jf. faren for uønskede priorite-
ringsvridninger. Én av fire kommunepoli-

tikere er skeptiske til om de vil få den helse-
hjelpen de trenger når de blir gamle.

Et stort flertall av kommunepolitikerne 
mener at det bør utarbeides en nasjonal 
sykehusplan for Norge, og over halvparten 
mener at Stortinget og regjeringen bør 
bestemme lokaliseringen av sykehus.

Sju av ti kommunepolitikere mener at 
lokalsykehus må ha kirurgisk avdeling 
for akutte skader, ulykker og sykdommer.

Vanskelig å få sykehjemsplass
Ca. hver femte kommune mener at ters-
kelen er for høy for å få sykehjemsplass. 
Samtidig er et stort flertall av kommunene 
godt fornøyd med dagens tilbud til eldre, 
noe som ikke harmoniserer med tilsynsrap-
porter på området. 20 % av ordførere og 
rådmenn mener terskelen for å få syke-
hjemsplass er for høy. – Likevel har det 
store flertallet av kommunene ingen planer 
om å opprette flere sykehjemsplasser, sier 
Legeforeningens president Hege Gjessing.

Hun viser til en rapport fra Senter for 
omsorgsforskning, hvor det går frem at 
antallet sykehjemsplasser skal holdes på 
dagens nivå. Gjessing og Sykepleierfor-
bundets leder Lisbeth Normann har bedt 
kommunepolitikerne svare på om de vil 
forplikte seg til å bygge flere sykehjems-
plasser. De peker på at mange kommuner 
heller velger å satse på omsorgsboliger enn 
sykehjem. – Men omsorgsboliger kan ikke 
erstatte sykehjemsplasser, sier Normann.

Består av to rapporter
Kommunebarometeret er en undersøkelse 
blant ordførere og rådmenn, mens Folke-
valgtbarometeret er en undersøkelse blant 
kommunestyrerepresentanter. Se rappor-
tene her: www.legeforeningen.no/id/177908

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen

Jubileumsquiz2048

1. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 1 000? 1903, 1905 eller 1906.
2. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 10 000? 1981, 1983 eller 1984.
3. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 20 000? 2000, 2002 eller 2003?

Anders Taraldset

Svar:

MINIPORTRETTET

Tror på faget2048

Emma Margrethe Kjølseth (50) 

er privatpraktiserende psy-

kiater i Hamar og tidligere 

leder i Hedmark legeforening. 

Hun begynte i en 20 % 

hjemmel i 2003 da hun ville 

prøve seg i privat praksis og se 

hvordan hun trivdes med det. 

Kjølseth hadde da en overlege-

stilling ved Sanderud sykehus. 

Erfaringen fra 20 % hjem-

melen, var så god at hun i 2005 

valgte å gå over i full hundre-

prosentpraksis.
– Jeg følte jeg kunne tro 

på faget. Jeg får anledning 

til å jobbe i relasjoner til 

pasienter over lang tid, og jeg 

ser at det virker for de som 

trenger det. Det er faglig til-

fredsstillende, sier hun.

Det er 13 privatpraktise-

rende psykiatere i Hedmark 

og Kjølseth er den eneste 

kvinnelige voksenpsykiateren. 

– Jeg tror det påvirker pasient-

populasjonen, sier hun. – Vi 

hadde trengt flere kvinnelige 

psykiatere.
Kjølseth er støttekollega 

i støttekollegaordningen. – Det 

er et arbeid jeg med glede gjør 

for kollegene, sier hun og pre-

siserer at det er viktig å ta kon-

takt tidlig, om det er ting en 

sliter med.
– I fritiden er min femårige 

sønn førsteprioritering, sier 

hun med et varmt smil. Da hun 

fikk ham ble tidligere aktivi-

teter som sang og musikk mid-

lertidig lagt på hyllen. En ting 

hun prioriterer er en lege-

gruppe. – Utgangspunktet var 

utstillingen Kvinner Viser Vei 

på Hamar i 1999 der det ble 

etablert forskjellige kvinne-

grupper basert på utdanning. 

– Vi dannet en legegruppe som 

treffes fire til fem ganger i året. 

Vi har ulike spesialiteter og vi 

lærer av hverandre. Det er 

svært verdifullt og hyggelig!

Legeforeningen 125 år

1.1905.
2.1984.
3.2000 (helt islutten av året).


