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Legeforeningen har startet 

arbeidet med statusrapporten 

2012. Rapporten skal stake ut 

en ny kurs for Legeforeningens 

rolle i forebyggende helsearbeid.

– Helsetjenestene har en viktig rolle i helse-
forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Legeforeningen ønsker nå å bidra mer 
aktivt i dette arbeidet, og jeg er glad vi er 
kommet i gang med rapportarbeidet, sier 
president Hege Gjessing.

Rapporten skal peke på strukturelle tiltak 
på nasjonalt og kommunalt nivå for å bedre 
folkehelsen. En viktig del av utfordringen 
er hva helsesektoren kan gjøre for å utjevne 
helseforskjeller.

Det er godt dokumentert at sosioøkono-

miske faktorer i stor grad bestemmer forde-
lingen av helse i et samfunn. Et viktig tema 
på møtet var frafallsutfordringen. Gruppen 
pekte på utfordringer ved helsetilstanden til 
ungdommer og andre grupper som faller 
utenfor utdanning og arbeidsliv. Skole, 
barnehage og arbeidsliv ble trukket frem 
som sentrale forebyggende arenaer som når 
flest mulig.

Referansegruppen presiserte at forebyg-
gende tiltak må være basert på kunnskap. 
Rapporten skal også fremheve viktigheten 
av samarbeid innad i helsetjenesten. Det 
ble lagt vekt på at forebyggende helsearbeid 
forutsetter god samhandling mellom primær-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Setter dagsorden
Hovedformålet med Legeforeningens sta-
tusrapporter er å ta opp viktige og forsømte 

områder i helsetjenesten, og bringe dem 
opp på den helsepolitiske dagsorden.

Rapportene oppsummerer status på det 
aktuelle området og presenterer forslag 
til forbedringer. Legeforeningen har siden 
2000 utgitt 13 statusrapporter, som alle 
kjennetegnes av et perspektiv «innenfra» 
helsetjenesten. Rapportene er tilgjengelig 
på www.legeforeningen.no/id/87545

Referansegruppens medlemmer består 
av representanter fra lokalforeningene, 
yrkesforeningene og de fagmedisinske for-
eningene. Gruppen møttes til oppstartmøte 
1. september og vil avlevere sin rapport 
våren 2012.
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Skal bistå Helsedirektoratet 
ved spesialistgodkjenninger

Helsedirektoratet og Legeforeningen signerte torsdag 15. september en 

rammeavtale om sakkyndig bistand ved spesialistgodkjenning av leger.

Avtalen innebærer at Legeforeningen blir 
leverandør av sakkyndige bistandstjenester 
for direktoratet ved spesialistgodkjenninger.

Felles forståelse
– Det har vært konstruktive forhandlinger, 
og en felles forståelse om å komme frem til 
en ordning som ivaretar høy kvalitet i spe-
sialistutdanningen av leger, sier president 
i Legeforeningen Hege Gjessing.

For å sikre kvalitet og fagutvikling av 

spesialister har Legeforeningen over tid 
etablert et stort faglig apparat gjennom 
spesialitetskomiteer, spesialistrådet, kurs-
komiteer og utredningsutvalg. Det er denne 
kompetansen Helsedirektoratet nå har inn-
gått avtale om å benytte seg av ved vurde-
ring av spesialistgodkjenninger.

Kvalitetssikringssystem
Spesialitetskomiteenes behandling av 
søknad om spesialistgodkjenning, vurde-

ringen av årlig rapport fra de godkjente 
utdanningsinstitusjonene og besøkene på 
utdanningsinstitusjonene, utgjør til sammen 
et kvalitetssikringssystem for spesialist-
utdanningen av leger.

Legeforeningen har inntil nå hatt delegert 
myndighet fra Helsedirektoratet til å god-
kjenne spesialister(1). Etter at Stortinget 
i juni 2009 vedtok en endring av helseper-
sonelloven § 53 ble delegeringsmyndig-
heten til yrkesorganisasjonene fjernet. End-
ringen innebærer at det er Helsedirektoratet 
som fra 1.10. 2011 vil ha ansvaret med 
å behandle søknad om spesialistgodkjen-
ning for leger, tannleger og optikere (2).

Avtalen mellom Helsedirektoratet og 
Legeforeningen har skjedd etter lov om 
offentlige anskaffelser. Avdelingsdirektør 
Erik Kreyberg Normann og divisjons-
direktør Cecilie Daae har stått for forhand-
linger og signering fra direktoratets side.
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