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Tre spørsmål i farta til vår
presidentkandidat Torunn Janbu

T O R U N N  J A N B U  
I N T E R V J U E T  A V  L I S E  H E I B E R G

Hvilke utfordringer er størst for
legene fremover?
Jeg er opptatt av at pasientene skal nyte godt av den
kompetansen vi leger har. Det er lett tilgang på mye
informasjon, mange varierte behandlingsformer og
tilbud om helsebringende tiltak i vårt samfunn.
Legen må i dette samfunnsbildet være en trygg
behandler som har omsorg for pasientene og med
engasjement i utviklingen av vår kunnskap.

Lege-lege samarbeidet om pasientene må
fungere bedre. Vi må gjøre oss tilgjengelige for
hverandre og samarbeide om pasientene. Vi må
bevege oss bort fra min og din til vår pasient.
Legene på sykehusene må få tidsmessige IKT-
løsninger som gjør at de kan kommunisere bedre
seg imellom og med fastlegene og de privat-
praktiserende spesialistene. Fastlegene må få
pasientansvarlige leger å samarbeide med for alle
pasienter i sykehus. Jeg tror praksiskonsulent-
ordningen har mye for seg og vil kunne bli en viktig

katalysator for legesamarbeidet. Samfunnet må også
få øynene opp for hvor viktig det er med
samfunnsmedisinsk kompetanse og hvilken viktig
rolle legene kan og skal spille i det forebyggende
helsearbeidet.

Jeg er svært opptatt av at medisinsk forskning
og kvalitetsutvikling skal få så gode kår som mulig.
Dette er også temaer som Oslo legeforening har
jobbet med og som Legeforeningen sentralt nå har
tatt tak i. Skal vi lykkes, må forskerne ha
konkurransedyktige arbeidsbetingelser. 

Foretaksreformen har medført en styringsform
preget av krav om budsjettkontroll og innsparinger.
Dette preger legearbeidsdagen på sykehusene. Vi
må arbeide for at behandlingskvalitet, muligheter
for fagutvikling og utdanning, forskningsvilkår – alt
det vi som samlebegrep kaller faglighet – i mye
større grad blir brukt som styringsverktøy.

Tillitsvalgte får store utfordringer i foretakene
og kommunene. Forhandlinger om lønn og
arbeidsforhold er i større omfang enn tidligere
flyttet ut på den enkelte arbeidsplass.
Legeforeningen sentralt må støtte og styrke

Oslo legeforenings arrangement 17. mai i Legenes hus har
blitt tradisjon. På tredje året har vi gleden av å invitere
medlemmer og ansatte i Legeforeningen med familie. Ta for
ordens skyld med ID-kort når du kommer til 17. mai
arrangementet i Legenes hus, Christiania Torv, fra kl 12.00
til kl 14.00. 

Program
kl 12.10 Medicinsk Paradeorchæster underholder
kl 13.00 Tryllekunstneren Arne underholder

Loddtrekning

Inngangsbillett er som tidligere 
kr 50 for voksne og kr 20 for barn
under 14. år. For dette får du lett
servering og deltar i utlodningen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et arrangement som vi
håper blir like vellykket som tidligere år.

Styret i Oslo legeforening

17. mai i Legenes hus

Fortsetter neste side
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tillitsvalgtapparatet i dette arbeidet slik at vi
fremstår som en sterk fagforening. 

Funksjonsfordeling og omorganisering mellom
og i foretakene vil kreve vår innsats. Vår faglige
kompetanse etterspørres, og vi må ta ansvar som
tillitsvalgte i prosjektgrupper. Det blir en utfordring
å få fagmiljøer til å bli enige om faglige råd. Vi må
enes – da blir vi hørt. Erfaring tilsier at det er vi
som må påse at vilkårene for grunn- og spesialist-
utdanning samt forskning, ivaretas. Det er
bekymringsfullt når fagområder blir oppsplittet på
en slik måte at god helhetlig utdanning og
turnustjeneste trues. 

Hvorfor omorganisering av
Legeforeningen?
Det er viktig med en organisasjon som kan løse
oppgavene for medlemmene på en god og kostnads-
effektiv måte. Samfunnet og helsetjenesten endrer
seg. Organisasjonsstrukturen trenger derfor
gjennomgang. Legeforeningen har og skal ha
følgende kjerneoppgaver: Den skal være fag-
forening, medisinsk fagutviklende, sørge for grunn-,
spesialist- og videreutdanning av leger og være en
ansvarsbevisst helsepolitisk aktør. 

Faget har ikke vært nok prioritert i vår

organisasjon, og lokalavdelingene fungerer ikke like
bra over alt. Kontaktnett og støtteapparat for de
tillitsvalgte må styrkes. Vi må legge enda større vekt
på faglighet og kvalitet i vårt fagforeningsarbeid.
Obligatorisk medlemskap i fagmedisinske
foreninger (spesialforeninger) vil bidra til at alle er
med i den kontinuerlige utvikling av faget og at
faglige beslutningsgrunnlag i Legeforeningen kan
bli enda bedre. 

Det må bli attraktivt og meritterende å være
tillitsvalgt, og medlemmene må støtte opp om sine
tillitsvalgte. Alle bør satse på en periode med
engasjement i foreningen i løpet av sin yrkesaktive
karriere – enten oppgaven er stor eller liten.

Hvorfor vil du bli president i
Legeforeningen? 
Jeg har vært aktiv i Legeforeningen i ti år og har lyst
til å omsette mange av ideene jeg har fått underveis
til praktisk politikk for foreningens medlemmer.
Presidentvervet gir store muligheter til dette, og jeg
sa derfor ja da jeg ble spurt om å stille til valg. 

Jeg har lang leder- og forhandlingserfaring og et
bredt kontaktnett i og utenfor Legeforeningen.
Denne bakgrunnen ønsker jeg å bruke til å skape en
forening som både kan gi medlemmene nødvendig
støtte og tilhørighetsfølelse og en forening som kan
være en konstruktiv og ansvarlig medspiller i norsk
helsepolitikk.
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Navn/yrkesforening Telefon Arbeidssted E-post
Styret
Leder Torunn Janbu 23 07 00 00 Rikshospitalet tojanbu@online.no
Nestleder Svein Aarseth, Aplf 22 02 62 10 Frysja legekontor svei-aar@online.no
Styremedlemmer  Lise Heiberg 23 07 00 00 Rikshospitalet lise.heiberg@rikshospitalet.no

Hanne Undlien 22 70 39 50 Vinderen legesenter hanund@hotmail.com
Christian Hall, LVS 67 92 88 00 Akershus universitetssykehus chall@klinmed.uio.no
Kristian Vetlesen, Namf 22 89 51 95 Orkla Brands kristian.vetlesen@orklabrands.no
Arne Refsum, Of 22 45 15 00 Diakonhjemmets sykehus arne.refsum@diakonsyk.no
Tore W. Steen, LSA 23 48 31 15 Helse- og velferdsetaten tore.steen@hev.oslo.kommune.no
Marit Garberg Andvig, PSL 22 99 27 00 Spesialistsenteret Pilestredet Park marit.garberg.andvig@broadpark.no
Annette Resch, Ylf 23 07 00 00 Rikshospitalet annette.resch@rikshospitalet.no

Observatør Jan-Henrik Opsahl, Nmf Universitetet i Oslo j.h.opsahl@studmed.uio.no
Sekretariat Mette Ryan 23 10 92 40 Oslo legeforening mette.ryan@legeforeningen.no

Anita Ingebrigtsen 23 10 92 42 Oslo legeforening anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
Kurskomité Tore Tobiassen, leder 22 38 64 00 Torshov helsesenter toreto@online.no
Helsetjenester for leger Paal-Inge Hestvold, leder 22 51 06 60 Bjørnsletta legesenter phest@alfanett.no
Redaktør Henning Mørland 23 47 40 00 Bydel Sagene  henning.morland@bsa.oslo.kommune.no

Hjemmesider på Internett:  www.legeforeningen.no/oslo

Tre spørsmål i farta Forts. fra side 1

Sett av tid til årsmøte med valg og temamøte i Oslo legeforening

tirsdag 30. august 2005 kl 17.30 i Legenes hus

Det minnes om at forslag til endringer i lovene eller andre forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, 
må være styret i hende innen 5. juli 2005.

Temamøtet har tittelen Helseproduksjon – konsekvenser av et kommersialisert helsevesen.

Styret
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Under denne overskriften ble det gjennomført
samfunnsmedisinsk konferanse i Tromsø i april
2005. Konferansen hadde god oppslutning og
avdekket optimisme for fagfeltet og faget. Leger
i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA, tidligere
OLL) og Overlegegruppa i Tromsø kommune
stod bak et flott arrangement. 

Samfunnsmedisinen har i de senere år gitt inntrykk
av liten optimisme og bekymring for fremtiden.
Som beskrevet i annet innlegg i Journalen er det
utarbeidet utredninger for fagets fremtid og
innhold og for spesialistutdanningen. Samfunns-
medisinernes organisatoriske plassering i
Legeforeningens fremtidige organisasjonsmodell er
ikke avklart, og organisasjonssaken blir behandlet
på landsstyremøtet i Bergen i mai 2005. 

Med denne strukturelle og formelle bakgrunn
ble det avholdt samfunnsmedisinsk konferanse i
Tromsø der faget stod i sentrum. Tema for
konferansen var samfunnsmedisin og helsepolitikk
på en nasjonal arena, samt folkehelsearbeid,
nasjonalt og internasjonalt. Konferansen gjenspeilte
utviklingen i faget fra «fortidens samfunnsmedisin»
med faglig vekt på hygiene, forebygging, mikro-
biologi, vann og kloakk, til «fremtidens samfunns-
medisin» med innhold som helsepolitikk, helse-
økonomi, ledelse og informasjonshåndtering.
Videre en utvikling fra stikkord som medisinsk,
distriktslege og kommunenivå, til tverrfaglig,
samfunnsmedisiner og alle forvaltningsnivå. Også
deltakernes bakgrunn gjenspeilte utviklingen.
Kommunene var fortsatt godt representert ved
kommuneoverleger og bydelsoverleger, men det var
også god deltakelse fra helseforetakene, fylkes-
mennenes helseavdelinger (fylkeslegene), Statens
helsetilsyn, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt
folkehelseinstitutt, for å ha nevnt noen viktige
aktører.

Det var en rekke gode og engasjerte innlegg som
på en fin måte belyste utfordringene for fremtidens
samfunnsmedisin på en rekke arenaer i Norge, men
også internasjonalt. Samhandling mellom helse-
tjenestenivåene, fordeling av ressurser og oppgaver,
og ikke minst utfordringene som ligger i
prioritering vil være viktige oppgaver i tiden
fremover, og vil berøre mange leger i det daglige
arbeid. For samfunnsmedisinerne vil dette kunne
bli en spesiell utfordring, i samhandling med
kolleger og tverrfaglig innenfor og på tvers av
forvaltningsnivåene. Da er det viktig at samfunns-
medisinerne kommer på banen og engasjerer seg i
slike utfordringer. Samfunnsmedisinsk kompetanse
er etter hvert på plass i de fleste regionale helse-
foretak og bør kunne være en nyttig medspiller for
leger med klinisk bakgrunn. Sosial- og helse-
direktoratet vil kunne få en sentral plass med
hensyn til rådgivning og retningslinjer for så vel
første- som annenlinjetjenesten. 

Konferansen hadde også to viktige bidrag fra
personer utenfor fagfeltet. Journalistene Aslak
Bonde og Erling Borgen foreleste om henholdsvis
«Media, makt og helsepolitikk» og «Helse og velferd
på tre andre kontinenter». Foredragsholderne var
tankevekkende på hver sin måte, og bidro til å sette
forholdene i perspektiv. Mange satt igjen med
sterke inntrykk etter Erling Borgens innlegg om
helse og menneskerettigheter i Latin-Amerika og
Asia. Store deler av befolkningen i disse områdene
står overfor utfordringer og problemer som er så
vidt forskjellige fra hva vi opplever i Norge, og som
setter våre rettighetsbetraktninger, som pasient-
rettigheter, i et tankefullt perspektiv.

Legeforeningen var formelt sett godt represen-
tert på konferansen. Tidligere redaktør i Tidsskriftet
og generalsekretær Magne Nylenna holdt
innledningsforedrag om Samfunnsmedisin –
helsetjenestens makroskop, mens president Hans
Kristian Bakke avsluttet konferansen med sine
visjoner for norsk samfunnsmedisin. Under hele
konferansen var leder av LSA Ola Jøsendal konstant
til stede, nærmest svevende over forsamlingen med
sitt alltid engasjerte nærvær. 

H E N N I N G  M Ø R L A N D ,  R E D A K T Ø R

Du skal ikke tåle så 
inderlig vel…

Henning Mørland (f.1965) er redaktør av
Journalen og vararepresentant for LSA i Oslo
legeforenings styre. Han er bydelsoverlege i
Bydel 3 Sagene kombinert med stilling som
fastlege ved Iladalen legekontor. Han har
tidligere arbeidet innen klinisk farmakologi og
rettstoksikologi og har foreningserfaring fra
dette. 
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Ny giv for samfunnsmedisinen?

Samfunnsmedisinen har på mange måter vært
skrantende de siste årene. Blant annet har det
vært minimal tilgang av nye spesialister, og det
har vært til dels vanskelig å få besatt samfunns-
medisinske stillinger. Vil nye spesialistregler i
samfunnsmedisin føre til ny giv?

Det har vært bekymring for samfunnsmedisinens
fremtid. I 2004 kom det imidlertid to utredninger
om samfunnsmedisin. Den ene var fra Nasjonalt
Råd for spesialistutdanning av leger og
legefordeling. Den andre kom fra Sosial- og
helsedirektoratet. Begge disse ga uttrykk for at
statlige myndigheter ønsker en styrket
samfunnsmedisinsk kompetanse på alle nivåer i
helsetjenesten. Oslo kommune har også signalisert
ønsker om en styrking av samfunnsmedisinen i
kommunen, både ved rapporten «Styrking av
bydelsoverlegefunksjonen i bydelene» fra høsten
2003 og ved at bydelsoverlegene fikk et løft ved
lønnsforhandlingene høsten 2004.

Det er også kommet forslag om endrede
spesialistregler i samfunnsmedisin fra spesialitets-
komiteen. I hovedsak er de nåværende reglene
beholdt, men man har blant annet foreslått større
fleksibilitet når det gjelder tjeneste. Det er foreslått
at praksis fra kommunehelsetjeneste ikke lenger skal
være obligatorisk, at ett års samfunnsmedisinsk
arbeid kan erstattes av forskning og at ett års klinisk
tjeneste kan avtjenes enten i allmennmedisin eller i
sykehus, ikke nødvendigvis begge steder.

Oslo legeforening har avgitt høringsuttalelse til
Legeforeningen og har stort sett støttet forslaget fra
komiteen. Vi har imidlertid sagt at det er ønskelig
med tjeneste fra forskjellige forvaltningsnivåer,
eventuelt forskjellige nivåer i Staten, men at dette i
så fall krever opprettelse av utdannelsesstillinger.
For det andre mener vi at deltidsstillinger bare bør
telle forholdsmessig, dette for å unngå at samfunns-
medisin oppfattes som en «spesialitet light». For det
tredje mener vi at en ettårig videreutdanning med
MPH (Master of Public Health) bør telle likt med
ett års forskning. 

Innledningsvis skrev jeg at statlige myndigheter
ønsker en styrket samfunnsmedisinsk kompetanse
på alle nivåer i helsetjenesten. Signalene fra statlig
hold er imidlertid ikke entydige. I fjor kom det
såkalte Bernt-utvalget med et forslag til ny felles lov
for helse- og sosialtjenesten i kommunene. I
lovforslaget forekommer ikke begrepet «kommune-
overlege». Legeforeningen har nylig avgitt en
høringsuttalelse til denne NOU’en der man går
mot vesentlige deler av innholdet. Blant annet har
Legeforeningen uttalt «Legeforeningen anbefaler at
man i lovverket må fastslå at kommunen skal ha en
lege med nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse,
fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin, som øverste
medisinskfaglige ansvarlige for kommunehelsetjenesten.
Videre foreslår vi at det i loven åpnes for at de
samfunnsmedisinske oppgavene eventuelt kan ivaretas
gjennom interkommunalt samarbeid».

S V E I N  A A R S E T H ,  N E S T L E D E R  
I  O S L O  L E G E F O R E N I N G  

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet
arrangerte Rusmiddeletaten i Oslo i midten av april
en konferanse om erfaringer med rusreformen. Det
var kun påmeldt tre allmennleger. Øvrige deltakere
var fra rusfeltet i bydeler, Rusmiddeletaten og fra 

2. linjetjenesten. Skillet mellom 1. og 2. linje er ofte
ikke lett å se. Det må jobbes bedre med å skape
gode forløp fra institusjonene og tilbake i
kommunene. Individuelle plan- og ansvarsgrupper
ble av flere pekt på som viktige elementer for å
lykkes. Realistiske målsettinger er viktig. Mange
påpekte også behovet for å få til smidige ordninger
når det gjelder egenandelene. Fra flere hold ble
fastlegenes engasjement etterlyst.

T O R E  W .  S T E E N ,  A V D E L I N G S T I L L I T S V A L G T  L S A  

Tore W. Steen (f. 1950) er avdelingstillitsvalgt
for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid. Han er
smittevernoverlege i Oslo kommune og tilknyttet
Helse- og velferdsetaten. Han er spesialist i
allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Erfaringer med rusreformen



Faksimile fra Aftenposten 12. april 2005

Helse Sør, Helse Øst og Den norske
lægeforening har inngått samarbeid om et
prosjekt som har til hensikt å motivere og
rekruttere kvinnelige leger til lederstillinger. 

Vi ønsker å utvikle og gjennomføre et motivasjons-
fremmende tiltak spesielt rettet mot kvinnelige leger
som har interesse av ledelse i klinisk virksomhet.
Hensikten er å gi kvinnelige leger lyst til å påta seg
lederansvar og forståelse for hva slikt ansvar
innebærer. Samtidig ønsker vi å skaffe oss mer
kunnskap om hva det er som hemmer og hva det er
som fremmer kvinnelige legers lyst og muligheter til
å påta seg lederansvar.

Programmet gjennomføres i 2005 og inneholder
tre samlinger, og den første 2. og 3. juni. I tillegg
legges det inn en praktisk del som gjennomføres
mellom samlingene. Invitasjon er sendt til ledelsen i
alle foretak i Helse Øst og Helse Sør med
oppfordring til å finne frem til kvinner som har lyst
til å delta. Er dette noe for deg?

Ta kontakt med foretaksledelsen på ditt foretak
og meld din interesse. Frist for påmelding er 6. mai.
Trenger du mer informasjon, må du også gjerne ta
kontakt med Torunn Janbu 
tojanbu@online.no

Frist meg inn i ledelse!
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De fleste har fått med seg at det skjer ting på
Legevakten. Det meldes om dårlig budsjett-
styring og for mye overtid. Kommunerevisjonen
slår alarm. Jan-Henrik Pederstad slutter som
direktør. Bydelsdirektør i Gamle Oslo, Marit
Langfeldt Ege, konstitueres som ny direktør. Nå
skal det ryddes. Gamle avtaler gjelder ikke
lenger. Den nye direktøren mener de er ulovlige!

Pederstad har vært en dyktig legevaktsjef og laget en
tjeneste med høy faglig kvalitet sammen med
dedikerte medarbeidere. Dette har skjedd over tid.
Legevakten er og har vært et sted der mang en ung
lege har tilegnet seg medisinske ferdigheter og
nødvendig respekt for pasienten. Legevakten har
vært en trygghet for at Oslos befolkning alltid har
et sted å henvende seg og få hjelp.

Et dusin deltidsansatte leger med hoved-
beskjeftigelse andre steder har bidratt med
kontinuitet, faglig erfaring og kompetanse. De er
garantien for kompetanse i sene kvelder og natte-
timer, ikke minst i helgene. Skiftlederne bærer det
faglige ansvaret på det enkelte skift og har også god
kompetanse. Disse to gruppene er helt sentrale i
Legevaktens daglige virke. Nå får de høre at de har
ulovlige avtaler og tilbys lønnsnedsettelse –
skiftlederne er allerede trukket i lønn. Legeforeningen
bestrider lovligheten av dette.

Vi er bekymret for at ryddesjauen skal ødelegge
Legevaktens gode faglige miljø og Legevakten som
medisinsk sikkerhetsnett i Oslo. Legeforeningen har
nå bedt Oslo kommune om å rydde opp. Vi håper
så vel administrasjon som politikere i Rådhuset er
sitt ansvar bevisst og sørger for at miljø og
kompetanse bevares.

Hva skjer på Legevakten?

Det skal i tiden fremover foretas valg av
tillitsvalgte i Oslo legeforening for perioden
2005-2007. Valgene gjelder både lokale
tillitsvalgte, leder, styre og representanter til
Legeforeningens landsstyre.

Planlegging av valgene i Oslo legeforening for
perioden 2005-2007 er i gang. På den enkelte
arbeidsplass og i den enkelte bydel skal det velges
lokale tillitsvalgte med vara. Dette gjelder uansett
om arbeidsgiver er helseforetak som ved
sykehusene, Oslo kommune, staten eller privat. Det
skal velges én hovedtillitsvalgt med vara i hver av de
15 bydelene. Dagens tillitsvalgte er ansvarlige for at
disse valgene finner sted og må snarest planlegge
gjennomføringen. Valgresultatet skal meldes til
sekretariatet i Oslo legeforening. 

De syv yrkesforeningene velger selv sin faste
representant til Oslo legeforenings styre (etter
lovene benevnt avdelingstillitsvalgt). I tillegg må
hver yrkesforening velge minst to personlige
vararepresentanter. Hvordan disse valgene
gjennomføres, varierer fra yrkesforening til

yrkesforening. Nåværende representanter i styret
sørger for at valgene finner sted i god til før
årsmøtet i Oslo legeforening og melder fra om
valgresultatet til valgkomiteens leder.

På årsmøtet i Oslo legeforening tirsdag 
30. august 2005 skal det velges leder, to fritt valgte
styremedlemmer med to vara og 14 landsstyre-
medlemmer med vara. I tillegg skal det velges
medlemmer til kurskomité, etikkutvalg og valg-
komité. Alle oppfordres til å sende valgkomiteen
forslag på kandidater til disse vervene. E-post-
adresser til medlemmer i valgkomiteen frem-
kommer nedenfor.

Funksjonstiden for de nye tillitsvalgte er fra 
1. september 2005 til 31. august 2007, forutsatt at
landsstyret i Bergen i slutten av mai ikke vedtar noe
annet.

Dersom det er uklarheter om valgprosedyrene, ta
kontakt med Oslo legeforening, telefon 23 10 92 40
eller e-post oslo.legeforening@legeforeningen.no

Valgkomiteen

Nå er det tid for valg
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Svein Aarseth (f. 1950) er
avdelingstillitsvalgt for Aplf og nestleder i
Oslo legeforening. Han er spesialist i
allmennmedisin og arbeidsmedisin og er
fastlege på Kjelsås. Han har dessuten
erfaring fra offentlig helsearbeid,
bedriftshelsetjeneste og sykehus. 

S V E I N  A A R S E T H ,  A V D E L I N G S T I L L I T S V A L G T  A P L F
O G  N E S T L E D E R  I  O S L O  L E G E F O R E N I N G

Anne-Cathrine Braarud Næss anns@uus.no annass@online.no
Johan Bjerner j.bjerner@c2i.net johan.bjerner@klinmed.uio.no
Christian Biermann c-bie@online.no legene@smestadlegesenter.no
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B
BLAD

Returadresse: 
Oslo legeforening

Postboks 178 Sentrum
0102 Oslo

Bernt-utvalget foreslår en felles lov for sosial-og
helsetjenestene i kommunene. Wisløff-utvalget
foreslår tiltak for å forbedre samhandling. Blir
helsetjenesten bedre? 

Bernt
I fjor høst kom NOU 2004:18 «Helhet og plan i
sosial- og helsetjenestene». I denne foreslår Bernt-
utvalget en felles lov om sosial- og helsetjenestene i
kommunene. Intensjonen om å samordne lovene
for å kunne gi et mer helhetlig og samstemt
tjenestetilbud til kommunens innbyggere er god.
Flere av endringsforslagene gir likevel grunn til
bekymring. Befolkningens rett til å stå på en
fastlegeliste er dårligere forankret og knyttet til en
individuell vurdering. I spesialisthelsetjenesten blir
pasientenes rettigheter stadig mer detaljert forankret
i lov og forskrift, men i primærhelsetjenesten synes
man å gå motsatt vei. 

Begrepene kommuneoverlege og medisinsk
faglig rådgiver gjenfinnes ikke i lovforslaget.

Kommunen pålegges i stedet å utpeke en «faglig
ansvarlig for tjenestene». Kommunehelsetjenesten
må ha en medisinsk faglig ledelse med ansvar og
nødvendig myndighet. Dersom sentrale rettigheter
for befolkningen og kommunens forpliktelser ikke
uttrykkes klart i lovteksten, vil vi være bedre tjent
med å opprettholde dagens to lover.

Wisløff
I NOU 2005:3 «Fra stykkevis til helt» legger
Wisløff-utvalget frem mange forslag til bedring av
samhandling. Ingen av forslagene innebærer store
endringer i ansvars- og oppgavefordeling – men
noen slike hadde vi kanskje trengt? Utvalget foreslår
i stedet en rekke mindre tiltak som kan
oppsummeres i tre hovedområder: Tiltak som
styrker pasientperspektivet, tiltak som støtter
samhandling og tiltak rettet mot helsesektorens
rammebetingelser. 

Det er en rekke gode forslag blant tiltakene. 
Vi kan nikke anerkjennende til fornuftig bruk av
individuell plan, praksiskonsulentordningen,
styrking av (re)habilitering, veiledning og effektiv
informasjonsutveksling mellom nivåene som også
skal avkreves resultater på samhandlingsområdet.
Finansieringsordningene foreslås endret kun med
mindre justeringer, hvilket nok ikke er tilstrekkelig. 

Utvalgets forslag om å pålegge allmennleger mer
samfunnsmedisinsk arbeid er mer problematisk.
Dette arbeidet bør heller styrkes gjennom
kommuneoverlegestillinger og allmennleger som
utdanner seg i samfunnsmedisin. Utvalget foreslår
også å avvikle ordningen med pasientansvarlig lege
til alle. Jeg mener vi fortsatt skal ha en pasient-
ansvarlig lege for alle pasienter i sykehus, men det
må legges til rette på en helt annen måte for at
ordningen skal fungere.

Stykkevis og helhetlig
T O R U N N  J A N B U  
L E D E R  I  O S L O  L E G E F O R E N I N G

Torunn Janbu (f. 1954) er leder av Oslo lege-
forening. Hun er dr.med., spesialist i ortopedisk
kirurgi og i generell kirurgi og arbeider som
overlege ved ortopedisk avdeling på
Rikshospitalet. Hun er Legeforeningens vise-
president og medlem i Legeforeningens sentral-
styre, nestleder i Legeforeningens Regionsutvalg
Øst og leder av Legeforeningens likestillingsutvalg.


