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I en avsidesliggende provins i Nepal underviser utenlandske leger 

nepalske leger i hvordan de kan forbedre helsetjenestene til en fattig 

befolkning.

Overskudd fra konserter med gruppen The 
Hollies i Norge er gitt til drift av sykehuset. 
– Formålet er å skolere de nepalske legene 
slik at de er forberedt på å gi den fattige 
befolkningen helsetjenester. Vi arbeider 
for at sykehuset skal få relevant utstyr og 
at legene som arbeider der skal få en faglig 
oppdatering og videreutdanning gjennom 
legene som reiser dit for å undervise, sier 
Dan Schwarz, administrerende direktør ved 
sykehuset. Han studerte medisin i USA og 
har en master i Health Systems Develop-
ment fra Harvard School of Medicine.

300 000 kroner fra Hollies-konserter
– Vi er avhengige av idealister, og det er 
overveldende at overskuddet fra Hollies-
konsertene kan gi et halvt års drift av syke-
huset i Nepal, sier Schwarz. Han berømmer 
leder av Norsk arbeidsmedisinsk forening 
Knut Skyberg som har organisert konser-
tene med formål å la overskuddet gå til det 
nepalske sykehuset. – Vi behandler om lag 
200 pasienter per dag og på bakgrunn av 
denne donasjonen vil vi kunne behandle 
36 000 pasienter, sier Schwarz.

Helsetjenester er en menneskerett
Sykehuset Bayalpata Hospital drives i sam-
arbeid med myndighetene. Målet er å tilby 
helsetjenester til den fattigste befolkningen 
i Nepal. Dette skjer i regi av Nyaya Health 
som er en ideell stiftelse som samarbeider 
med helsemyndighetene.

– Alle helsetjenestene er gratis, og vi har 
rettet oppmerksomheten mot de fattigste 
innbyggerne uten økonomiske ressurser. 
Etter hvert skal lokalsamfunnet og repre-
sentanter for provinsen overta driften av 
sykehuset. Alle sosioøkonomiske grupper 
og kaster skal representeres blant de ansatte 
ved sykehuset. Området Achham har omlag 
250 000 innbyggere og antall leger utenfor 

sykehuset er to. Disse er fem timers gange 
unna. Gjennomsnittsinntekten er under én 
dollar per dag. 60  % av barna er feilernærte. 
80  % av den mannlige befolkningen mig-
rerer til India for å finne arbeid i løpet av 
livet og 7  % av mennene som kommer til-
bake, er HIV-positive, forteller Schwarz.

Alle ansatte er nepalske. De vestlige 
legene som er der for en periode på tre til 
fem uker, gjør dette av idealisme. Syke-
huset har behov for alle typer av leger. 
Ingen får betalt. – Initiativet ble tatt i det 
medisinske universitetsmiljøet i USA. Vi 
har erfaring i å skaffe økonomiske midler til 
å støtte tiltak i andre deler av verden. Vi har 
mange leger som bidrar uten at de har vært 
der selv, forteller Schwarz og viser til nett-
siden www.nyayahealth.org.
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Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!

Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Identitetskort for leger

Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Ansvarsforsikring

Alle medlemmer har anledning til å tegne  
ansvarsforsikring gjennom Legeforenin-
gen. Legeforeningen anbefaler medlem-
mene å ha denne forsikringen som et 
tillegg til den forsikringsordningen som 
følger av ordningene i Norsk pasientskade-
erstatning (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Bank- og forsikringsavtale

Legeforeningen har sammen med de fleste 
andre primærforeninger i Akademikerne 
fremforhandlet et tilbud om forsikringer og 
banktjenester for sine medlemmer, med 
DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: 
www.legeforeningen.no/id/271

Støttekollegaordningen

Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekol-
legene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som høyt arbeids-
press/overbelastning, sykdom hos leger, 
utbrenthet, personlige kriser, misbruks-
problemer, vanskelige arbeidsforhold, 
klagesaker mot leger og negativ medie-
eksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0
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Knut Skyberg og Dan Schwarz (t.h.) introduserte Hol-
lies-konsertene. Foto E A Ween Skyberg.


