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Legeforeningen ønsker å bidra 
aktivt og konstruktivt i det videre 
arbeidet for å bedre kvaliteten 
og pasientsikkerheten i helse-
tjenesten. Årets statusrapport 
er et bidrag til dette.

– Gjennom rapporten ønsker vi å bidra til 
et perspektivskifte i styring og ledelse av 
helsetjenesten, sier president Torunn Janbu. 
– Det er behov for å tydeliggjøre de over-
ordnede målsettingene for sektoren, samt 
å innføre styringsmodeller og styringskrav 
som ivaretar disse på en god og balansert 
måte, sier hun.

Legeforeningen mener at pasientenes 

behov for gode og sikre helsetjenester må 
stå i sentrum og tillegges mer vekt i styring 
og ledelse av sykehusene enn i dag. Det for-
utsetter utvikling av et godt nasjonalt 
system for måling av kvalitet med gode 
kvalitetsindikatorer som både kan brukes til 
læring og forbedring på klinisk nivå, sam-
tidig som det gir god og relevant styringsin-
formasjon.

Selv om styring og ledelse av sykehusene 
levnes mest oppmerksomhet i denne rap-
porten, er behovet for en balansert tilnær-
ming mellom økonomiske og kvalitetsmes-
sige målsettinger og krav også relevante 
for avtalepraksis og allmennlegetjenesten. 
Utfordringene og styringsstrukturene er 
imidlertid annerledes her, blant annet ved at 
definerte behov ivaretas gjennom lovkrav, 
sentrale avtaler og finansiering. Når myn-

dighetene nå vurderer å innføre nye krav 
til – og systemer for – kvalitet og pasient-
sikkerhet må partene involveres i arbeidet.

Rapporten som har tittelen Med kvalitet 
som ledestjerne – Balanserte mål gir god 
kurs, setter søkelys på kvalitet i styring av 
helsetjenesten. Den er delt inn i sju kapitler. 
Økt vektlegging av kvalitet i styring og 
ledelse av sykehusene, kvalitetssatsning 
i avtalepraksis og i allmennlegetjenesten 
er blant temaene . Den blir offentliggjort 
i slutten av mai 2011 og vil være tilgjen-
gelig på www.legeforeningen.
no/id/87545.0 medio juni.
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Med tillit inn i fremtiden
Fremtidens legerolle og kvalitet i helsetjenesten sto på dagsorden 
da 100-årsjubilanten Yngre legers forening (Ylf) arrangerte sitt 
årsmøteseminar i slutten av mars.

– Vi ønsket å benytte seminaret til en 
refleksjon over legerollen i et fremtidspers-
pektiv, sier avtroppende Ylf-leder Hege 
Gjessing. – Det virker naturlig at Ylf i et 
jubileumsår retter blikket mot hvordan vi 
utfører og hvordan vi bør utføre legegjer-
ningen. Foreningen inviterte derfor tre 
sentrale personer med forskjellige innfalls-
vinkler på temaet.

Professor Per Fugelli, forbundsleder 
i Sykepleierforbundet Lisbeth Normann 
og president Torunn Janbu delte sine tanker 
og ideer om legerollen.

– Tillit er selve «gudestoffet» for leger. 
Det er det som har gitt, gir og vil fortsette 
å gi legerollen bærekraft inn i fremtiden, 
understreket Fugelli i sitt foredrag. Han 
tok for seg hvilke faktorer som bygger tillit: 
Kyndighet og kompetanse, moralsk inte-
gritet (uavhengighet), empati/medmennes-
kelighet, å dele makt og at legen møter 
pasienten over tid. Samtidig advarte han 
mot gudestoffets fiender, både ytre og indre 
som økende kommersialisering og mer 
byråkrati samt teknologifokuset i medisinen 
og flukten fra de humanistiske verdier.

– Vi må beskytte og styrke tilliten og 

derfor må leger bli barskere og kjempe har-
dere for det vi tror på, var hans oppfordring 
til de yngre legene.

Normann skisserte seks utfordringer for 
fremtidens legerolle hvor blant annet kva-
litet, verdiskapning, tverrfaglig samarbeid 
og tverrfaglig forskning sto sentralt. – Det 
blir avgjørende for helsetjenesten i frem-
tiden at nøkkelpersonell som leger og syke-
pleiere defineres i nasjonale planer og at 
man ikke drukner i et bunnlinje- og effek-
tivtetshysteri, fremhevet forbundslederen.

I paneldebatten som fulgte pekte Janbu 
på at man ikke bare kan «krige», men at 
man også må komme med konstruktive 
løsninger til hvordan helsetjenesten kan bli 
bedre. – Dessuten lar det seg gjøre å kom-
binere rollen som en profesjonell og tillits-
vekkende lege som samtidig må ha gode 
arbeidsbetingelser og rett og krav på fritid. 
Det trenger ikke å være noen motsetninger, 
oppsummerte hun.

I tilknytning til seminaret ble det avholdt 
årsmøte, og nestleder Johan Torgersen (36) 
ble valgt til ny leder ved akklamasjon. Det 
ble også vedtatt nytt politisk dokument for 
perioden 2011–13, policydokument om 

spesialisering av leger og punktprogram 
for 2011–13.

Torgersen er lege i spesialisering (LIS) 
innen anestesi- og intensivmedisin ved 
Haukeland universitetssjukehus i Bergen. 
Han tiltrer ledervervet i Ylf 1. september.

– Et godt system som erstatter turnustje-
nesten og faste stillinger for leger i spesia-
lisering, blir viktige saker å sluttføre, 
sier den påtroppende lederen.
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