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Medlemsnytt
I denne spalten finner du blant annet
kunngjøringer og informasjon om aktuelle
hendelser i Legeforeningen. Tips oss på
informasjon@legeforeningen.no

Strategi 2020
og samhandlingsreformen
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– De faglige vurderingene er utydelige i samhandlingsreformen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Juridisk bistand – hva og hvordan
Legeforeningen tilbyr juridisk bistand
i saker som angår ditt arbeid som lege.
Her får du vite hvordan du kan kontakte
oss og hvilke saker vi behandler.
En forutsetning for å motta bistand er
at du er medlem av Legeforeningen. Som
hovedregel gis bistanden gjennom en av
sekretariatets egne jurister eller advokater.
I enkelte saker er det også mulig å få dekket utgifter til bruk av ekstern advokat etter
forhåndssøknad til Rettshjelpsutvalget.
Legeforeningen har to former for juridisk
bistand. Hovedformen er direkte bistand
fra Legeforeningens egne jurister eller
advokater. Disse er ansatt i avdeling for jus
og arbeidsliv. Det gis kun bistand om rettslige spørsmål knyttet til utøvelsen av
legeyrket.
Les mer: www.legeforeningen.no/id/
184149

Kunngjøringer
Godkjenning av
utdanningsinstitusjoner
I tråd med Legeforeningens anbefaling
har Helsedirektoratet den 1.11. 2011 truffet
følgende vedtak:
Helsedirektoratet finner etter en samlet
vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Telemark HF som utdanningsinstitusjon i hjertesykdommer gruppe II for inntil
12 måneder tellende tjeneste ved medisinsk avdeling, Notodden.
Helsedirektoratet finner etter en konkret
og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Fylkesmannen i Oslo og Akershus
som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i samfunnsmedisin for inntil tre år
tellende tjeneste.
I tråd med Legeforeningens anbefaling
har Helsedirektoratet den 8.11. 2011 truffet
slikt vedtak:
Helsedirektoratet finner etter en samlet
vurdering grunnlag for å godkjenne Kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus
HF som utdanningsinstitusjon i onkologi for
inntil 2,5 års tellende tjeneste hvorav inntil
seks måneder som gruppe I-tjeneste.
I tråd med Legeforeningens anbefaling
har Helsedirektoratet den 5.12. 2011 truffet
slikt vedtak:
Helsedirektoratet finner etter en samlet
vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet HF ved divisjon Gjøvik som
utdanningsinstitusjon i blodsykdommer
i gruppe II, for inntil seks måneders tellende tjeneste.

Det sa Legeforeningens president Hege
Gjessing i sitt foredrag under Regionutvalg
Midt-Norges årlige helsepolitiske seminar i
desember 2011. Gjessing etterlyste også økt
satsning på tiltak som hjelper folk til å ta
ansvar for egen helse, og som treffer de som
trenger det mest.
Tema for seminarer var «Hvordan lykkes
med samhandlingsreformen og Strategi
2020?» Leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité Bent Høie (H) var tydelig på at
han støtter intensjonen med samhandlingsreformen. – Men virkemidlene som trer i
kraft 1.1. 2012 er mye mindre gjennomgripende enn det oppstarten bar bud om, fordi
alle de tiltakene som utfordret kommunestrukturen har blitt tatt ned, sa Høie. Han

savnet også økt oppmerksomhet på fastlegens rolle i reformen.
– Fastlegene er en nøkkel for å lykkes,
men jeg har liten tro på mer styring, sa han
og etterlyste i stedet obligatoriske kollegagrupper, krav om at fastleger må være spesialister i allmennmedisin og fremvekst av
robuste og tverrfaglige legesentre.
Hege Gjessing understreket at faglige
vurderinger knyttet til sykdoms- og behandlingsutvikling må ligge til grunn for alle store
omstillinger i helsetjenesten, og ikke bare
økonomisk innsparing og kostnadskontroll.
Miriam Kvanvik
miriam.kvanvik@legeforeningen.no
Helsepolitisk avdeling

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– Signalet fra myndighetene er entydig:
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Fastlegene skal drive mer papirarbeid, og mindre pasientbehandling.
De nye oppgavene vil trekke fastlegene ut av kontorene og svekke tilgjengeligheten for fastlegens pasienter.
Hege Gjessing til NTB om forslag til ny fastlegeforskrift
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bekymret for
utdanningskapasiteten i geriatri
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Offentlige tall over utdanningskapasiteten stemmer ikke overens
med tall som er innrapportert til Legeforeningen.
– Legeforeningen har derfor i brev til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet gjort oppmerksom på at det er stor
diskrepans mellom offentlige tall og de tall
foreningen har fått innrapportert fra de
aktuelle sykehusavdelinger, sier generalsekretær Geir Riise.
– NR-databasen, som er Helsedirektoratets oversikt over legestillinger, viser at det
er 66 stillinger for leger i spesialisering i
geriatri. Etter de opplysninger Legeforeningen har innhentet fra de godkjente institusjonene, så er det kun 40 besatte stillinger. Det
er sannsynlig at de tall som utdanningsstillingene selv oppgir i sine rapporter til Legeforeningen, er de faktiske tall. Vi ser alvorlig

på at det er så store avvik i oversikten over
stillinger i en spesialitet hvor helsemyndighetene har gitt klare signaler om å øke utdanningskapasiteten, understreker Riise.
Legeforeningen mener at NR-databasens
tall bør kvalitetssikres og ber helsemyndighetene oppfordre de regionale helseforetakene til å etterleve de politiske signalene
om å øke utdanningskapasiteten i geriatri.
Les brevet her: www.legeforeningen.no/
id/183743
Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen
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