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– Tiden er moden for handling1324 – 5

President Hege Gjessing utfordret politikerne fra landsstyrets talerstol og manet til handling for en fremtids-
rettet helsetjeneste.

Tradisjonen tro ble et av Norges viktigste
helsepolitiske verksted gjenstand for enga-
sjert debatt blant delegater og politikere
under årets landsstyremøte på Soria Moria.
Den helsepolitiske debatten under årets
landsmøte skulle peke inn i fremtiden, tyde-
liggjøre utfordringene og være en katalysa-
tor for de gode løsningene i et fremtidsrettet
og bærekraftig helsevesen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen,
nestleder og helsepolitisk talsmann i Arbei-
derpartiet Torgeir Micaelsen og Venstres
Ketil Kjenseth innledet med ulike perspek-
tiver og tanker om helsetjenestens fremtid.
Sist i rekken av innledere var president Hege
Gjessing. Presidenten tegnet opp et kom-
plekst utfordringsbilde for helsetjenesten i
årene fremover og ga de folkevalgte noen
hovedutfordringer fra talerstolen.

Pekte mot Skagerrak
Gjessing utfordret først politikerne på folke-
helseområdet. Hun pekte på flere folke-
helsepolitiske grep som ulike utredninger
har pekt på gjennom flere tiår, men som ennå
ikke er realisert. Sunn mat må gjøres billi-
gere, merverdiavgift på frukt og grønt må

fjernes og et differensiert momssystem på
sunne og usunne matvarer var klare forma-
ninger til de folkevalgte.

– Vi ønsker et større fokus på folkehelse og
ønsker at den sittende regjeringen samarbei-
der med oss om tiltak innen alkohol, tobakk,
og andre livsstilsykdommer, sa Micaelsen.

Gjessing la vekt på en av Legeforeningens
kjernesaker på folkehelseområdet: Innførin-
gen av en times fysisk aktivitet i skolen hver
dag. Hun ba forsamlingen se mot Skagerrak,
hvor et av våre skandinaviske naboland i dag
viser vei.

– Danmark har nå innført 45 minutter
daglig fysisk aktivitet i skolen. Tiden er
moden for handling og tiltaket er kostnads-
effektivt, la presidenten til grunn.

Minnet om investeringspakke
Fra talerstolen støttet Gjessing helseministe-
rens visjon om en helsetjeneste som setter
pasienten først. Hun poengterte at den kom-
mende nasjonale helse- og sykehusplanen
må fastsette krav til det faglige innholdet
i ulike typer sykehus.

Statssekretær Erlandsen la i sitt innlegg
vekt på at regjeringen skulle gjøre en innsats
for å gjøre slagordet «Pasientens helsetje-
neste» om til handling, og understreket at
mer makt til pasienten ikke betyr mindre
makt til fagfolk.

Presidenten minnet landsstyret og politi-
kerne om et sentralt budskap for Legefor-
eningen: Behovet for en investeringspakke
til sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.
Det samlede investeringsbehovet i helsefore-
takene er i dag for stort til at det kan tas gjen-
nom overskudd på driften av sykehusene,
uten at dette går utover det pasienttilbudet.

– Vi opprettholder derfor kravet om en

«Involver Legeforenin-

gen og fagmiljøene for 

å finne løsningene som 

gir bedre samhandling»

Gemyttlig stemning under debatten. Anne Grethe Erlandsen og Torgeir Micaelsen. Foto Thomas Barstad Eckhoff
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investeringspakke. En investeringspakke vil
verne pasientbehandlingen fra ytterligere
effektiviseringskrav, påpekte Gjessing.

– Gi fagmiljøene rom 
til å utvikle helsetjenesten
Regjeringen har varslet en stortingsmelding
om fremtidens primærhelsetjeneste i løpet av
2015. Siden samhandlingsreformen ble inn-
ført i 2012 har antall reinnleggelser til syke-
hus økt og kommunene opplever et større
press for å levere flere helsetjenester. I revi-
dert nasjonalbudsjett har regjeringen fore-
slått å fjerne den kommunale medfinansie-
ringen for å lette den økonomiske byrden og
styrke det kommunale helsetilbudet. Gjes-
sing benyttet anledningen til å minne om at
Legeforeningen advarte mot kommunal
medfinansiering før reformen ble innført og
oppfordret politikerne til å lære av erfa-
ringene.

– Involver Legeforeningen og fagmiljøene
for å finne løsningene som gir bedre sam-
handling. Gi fagmiljøene rom til å utvikle
helsetjenesten nedenfra og opp, meddelte pre-
sidenten landsstyret.

Glødende talerstol
Politikerne ble ikke bare utfordret av presi-
denten, også landsstyredelegatene hadde
mye på hjertet fra talerstolen. Konkrete for-
slag, innlegg og personlige pasienthistorier
ble formidlet for et lyttende panel.

Av helsepolitiske spørsmål ville forsam-
lingen høre de folkevalgtes tanker om alt
fra legedekningen i kommunene og legers
ytringsfrihet, til legevakt og kveldsåpne
poliklinikker. Spørsmålene ble verdsatt av
panelet og av delegatene, noe var tydelig
med all applausen som fulgte hvert innspill.

Gjessing rundet til slutt av selve debatten
med å takke helsepolitikerne for deres inn-
legg og deltakelse. Hun avsluttet så seansen
ved å rette en stor takk til alle delegatene for
deres glødende engasjement under debatten.

Mattis Dahl Åmotsbakken

mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Daniel Wærnes

daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Vi har bedt noen av landsstyre-
delegatene formidle noen reflek-
sjoner om landsstyremøtet under 
ovennevnte overskrift.

Jana Midelfart Hoff, Overlegeforeningen,
er veteran i landsstyremøtesammenheng.

– Jeg tror jeg har deltatt på totalt åtte møter,
både for Nmf, Ylf, de fagmedisinske forenin-
gene (FaMe) og nå Overlegeforeningen.

Jeg synes dette var et svært godt møte – på
alle måter. Vi har en dyktig ledelse med pre-
sidenten i spissen som evner å sette høyaktu-
elle saker på dagsorden. Vitsen med Lands-
styret er også å treffe andre tillitsvalgte, ut-
veksle erfaringer og bygge nettverk, ikke
minst i den tøffe forhandlingssituasjonen vi
har nå. Skryt også til Oslo Legeforening for
å ha laget en god ramme for arrangementet.

Helsedirektoratets forslag til ny spesia-
liststruktur og legevaktsordningen var noen
av de viktigste sakene å få belyst. Når det
gjelder det første, er det forslaget som ligger
fremme nå fra direktoratet, rett og slett en
faglig fallitterklæring hvor pasienten i alle
fall ikke er i sentrum. Legevaktsordningen
må sees i sammenheng med nasjonal syke-
husplan, vi må balansere arbeidsvilkår og
forsvarlighet opp mot at ikke alle helsetje-
nester kan sentraliseres bort ifra pasientene.

Richard André Våge, Yngre legers for-
ening var på sitt andre landsstyremøte.

– Uansett hvilket møte jeg er på i Lege-
foreningen, så er det alltid like kjekt og
motiverende å være sammen med så mange
engasjerte tillitsvalgte. Landsstyremøtet var
intet unntak.

Det viktigste for foreningen som helhet
var reservasjonssaken. Jeg tror de fleste satte
pris på et slags punktum for denne gang.

Intens oppmerksomhet fra salen under debatten. Foto Thomas Barstad Eckhoff
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«En investeringspakke 

vil verne pasientbehand-

lingen fra ytterligere 

effektiviseringskrav»


