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Her står det en annonse i
papirutgaven. Av hensyn til
reklameregler, er denne tatt ut
av den elektroniske utgaven.

reda ktø ren
PER HELGE
MÅSEIDE

Hvor farlig er det å være uenig?
I forrige nummer av Journalen trykket vi en minileder som ga
uttrykk for at det er mistillit til Helsetilsynets arbeid og metoder
å overføre ansvaret for meldinger om uønskede hendelser på
sykehus til Kunnskapssenteret, samtidig som Helsetilsynet blir
pålagt å opprette en utrykningsenhet. I dette nummer trykker
vi et tilsvar fra Kunnskapssenteret (side 18).
Etter at Journalen utkom har det
vært en større debatt om disse problemstillingene, blant annet i VG. Det er
oppsiktsvekkende – og beundringsverdig – når direktør i Statens helsetilsyn,
Lars E. Hanssen, selv deltar i debatten. Også leder av Stortingets helseog omsorgskomité, Bent Høie (H),
har vært bekymret for Helsetilsynets
rolle.
Noen vil også huske helsedirektør
Bjørn-Inge Larsens spenstige utspill i
Aftenposten 5. juni, der han forsøkte
å sparke i gang en viktig prioriteringsdebatt. Dessverre varte det ikke
lenge før departementet forsøkte å
legge ballen død, samtidig som helsepolitikerne skygget banen – og fant i
Faksimile fra VG 14. juni 2010.
stedet et mer ufarlig tema å debattere
Journalen utkom 25. mai.
– egenandeler på helsetjenester.
I dette nummeret har vi valgt å løfte fram medisinstudenten og
samfunnsdebattanten Bushra Ishaq som har fått den svært prestisjetunge Fritt Ords pris. Hun er modigere enn de fleste, og har
klart kunsten å manøvrere i et til tider både ureint og grumsete
debattfarvann. Ett av hennes poenger er at vi må forsøke å
forstå hverandre, heller enn å provosere unødig. (Se side 20).
Når dette skrives foregår det et ordskifte om intellektuelles
rolle i vår tids samfunnsdebatt, initiert av redaktør for Nytt
Norsk Tidsskrift, Cathrine Holst. Et poeng, framført av Aftenpostens kulturredaktør Knut Olav Åmås, er at akademikere i
for stor grad kun ytrer seg i ekspertrollen, og i for liten grad
som frie intellektuelle. For egen del er det bare å slå fast: Dette
gjelder også leger.
Selv om det finnes kolleger som skriver debattinnlegg og
kronikker, er det sjelden å se innlegg som tar for seg generelle
medisinske spørsmål utenfor egen spesialitet, eller som problematiserer brennhete tema i skjæringspunktet mellom medisin
og samfunn, som omorganiseringer, endrede rammebetingelser
eller overordnede helsepolititiske spørsmål. Denne arenaen
er i for stor grad overlatt til noen få middelaldrende og eldre
gjengangere, som oftest menn. Hva redselen for å kaste seg ut i
samfunnsdebatten skyldes, kan vi bare spekulere i.
Den interne kulturen på mange arbeidsplasser er fortsatt
preget av hierarki – og redsel for å bli oppfattet som kverulant,

oppvigler eller «løs kanon på dekk» dersom noen sier sin mening offentlig – og ikke bare mumler i kantina. I et helsevesen
med en sterk ulovfestet praksis der det å utføre en jobb over tid
er noe helt annet enn en fast stilling, noe Yngre legers forening nå tar tak i, er kanskje ikke dette særlig oppsiktsvekkende.
Spørsmålet er om dette er en fullgod forklaring på legers taushet
– kolleger med faste stillinger er heller ikke spesielt ofte å se som
debattanter. Ordet universitet foran ulike sykehusnavn, synes i
hvert fall ikke til å ha ført til mer åpenhet mot omverdenen.
Journalen har etterlyst og aktivt forsøkt å innhente kommentarer og leserinnlegg, selv om fire årlige utgivelser i året gjør det
vanskelig å tilrettelegge for en løpende debatt. I anledning Oslo
legeforenings årsmøte er det grunn til spesielt å etterlyse innlegg
fra tillitsvalgte. Så langt er debattfangsten mager, med noen få
hederlige unntak.
For å banne i kjerka, og følge opp Svein Aarseth (side 10) og
Jørgen skavlan (Journalen nr 1/2010) ; Hadde Legeforeningen
– med rykte som «sammensvergelse» tapt ansikt ved å synliggjøre intern uenighet – for eksempel på foreningens sider i
Tidsskriftet? Går det dårligere i forhandlingene da? Har tillitsvalgte det først og fremst i kjeften når de vet de er på hjemmebane? Blir åpen uenighet farlig fordi noen føler sin posisjon
truet? Mangler vi en debattkultur – noe mange leserinnlegg
i Tidsskriftet kan synes å bære preg av – til tross for redaktør
Charlotte Haugs hederlige forsøk på å løfte debattstoffet fram?
Blir legenes samfunnsposisjon styrket – eller svekket – av å si
tydelig fra, versus å holde kjeft? Jeg spør – og lurer på om noen
vil svare?
Aktiv deltakelse i samfunnsdebatten kan føre til at maktpersoner offentlig må forsvare sine vedtak, og at pasientbehandlingen blir bedre. Det kan også føre til anerkjennelse langt utenfor
den medisinske andedammen, slik tilfellet er med Bushra Ishaq.
Men da må en offentlig debatt oppmuntres – av overordnede,
Legeforeningen, sykehusene, universitetene og departementet,
og ikke sanksjoneres formelt eller uformelt. Det hjelper nemlig
ikke med oppmuntrende tilrop fra sidelinjen dersom de harde
realitetene er at personer som ytrer seg om kontroversielle tema
på fritt grunnlag sanksjoneres ved utfrysing, kaldstilling og
innskrenkede karrieremuligheter.
Det er mye å ta fatt i, og vi bør starte med å feie for vår egen
dør.

Hva mener du? Du finner Journalen på www.facebook.com
og www.twitter.com/Journalen.
Oppgitte interessekonflikter: Redaktøren er nå med i en ekspert
gruppe for Kunnskapssenterets pasientsikkerhetskampanje og var
heltidsansatt i Helsetilsynet i 2002–2005.
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Ønsker mer
seriøs bedriftshelsetjeneste
Arbeidsmedisineren Ørn Terje Foss mener at allmennlegene har tjent gode
penger på opprettholde vanlige legekontroller i en useriøs bedriftshelsetjeneste.
kristin mack

– Bedriftshelsetjenesten har vært en
bransje som har vært «fritt vilt», ikke
bare innen mer alternativ medisin,
men også blant leger. Mange har sett
på bedriftslegerollen som en lettvint
og lukrativ bigeskjeft, sier spesialist i
arbeidsmedisin, Ørn Terje Foss.
Uten relevans. – En sliten sykehus
lege kan alltids bli bedriftslege på sine
gamle dager. Og mange allmennleger
har solgt kurative allmennlegetjenester
og individuelle helsekontroller uten
relevans for hva de ansatte har vært
eksponert for i sitt arbeidsmiljø, under
dekke av å være bedriftshelsetjeneste.
Men dette er i realiteten en personallegeordning, som er noe helt annet.
Godkjenningsordningen vil tydelig
gjøre hvem som driver bedrifts
helsetjeneste etter arbeidsmiljølovens
forskrifter og hvem som ikke gjør det.
Dette er en endring Norsk arbeidsmedisinsk forening har jobbet for de siste
tiårene, sier Foss.
– Ordningen har vært diskutert
mange ganger. Hvorfor har det tatt
så lang tid å få på plass et vedtak?
– Du vil sikkert få forskjellige svar
avhengig av hvem du spør, men jeg
tror det nettopp har med allmennlegenes personallegevirksomhet å gjøre.
I motsetning til arbeidsmedisinerne
som er helt på siden av de som sitter
og bestemmer, er allmennlegene og
sykehuslegene, med sitt hovedfokus
på kurativ medisin, sterkt representert
høyt oppe i Legeforeningen. Dette er
en av grunnene til at det har vært så
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vanskelig å la den delen av bedrifts
helsetjenesten som er ren personallegevirksomhet bli stemplet som useriøs
og mangelfull, sett i lys av arbeids
miljølovens intensjon. Det at grunnlaget for en betydelig ekstrainntekt
for mange som driver slik personallegevirksomhet kan falle bort med
en godkjenningsordning, og at forebyggende arbeid har lavere status enn
kurativ behandling i Legeforeningen,
er nok også noen av forklaringene på
hvorfor vi arbeidsmedisinere alltid har
vært litt uglesett i allmennmedisin
kretser, sier Foss.
Bestemt i LOs badstue. Foss peker også
på at i mange land er samtlige bransjer
lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste, og
ikke bare noen utvalgte, som hos oss.
– Det er ingen hemmelighet at
hvilke bransjer som skulle pålegges å
ha bedriftshelsetjeneste da den moderne arbeidsmiljøloven ble innført i
1977, ble bestemt av «gutta i badstua»
til LO.
Utfylle hverandre. Arbeidsmedisiner
og leder ved Alna HMS-senter, Tina

«

Godkjennings
ordningen vil tyde
liggjøre hvem som
driver en seriøs
bedriftshelsetjeneste og hvem
som ikke gjør det,
mener Ørn Terje
Foss.

Bruun, er opptatt av at allmennleger
og arbeidsmedisinere må utfylle
hverandre, ikke konkurrere.
– Mange allmennleger har i årevis
gjort en kjempejobb som bedrifts
leger, for eksempel i bygdas hjørnesteinsbedrift. Overgangsordninger skal
sørge for at man får anledning til å
omorganisere tjenesten slik at dette
kan fortsette, sier hun. Men i likhet
med Foss, påpeker også Bruun at det
finnes allmennleger som har titulert
sin virksomhet som bedriftshelsetje
neste uten å tilby annet enn en årlig
helsesjekk hvor den ansatte blir målt
og veid.
– Godkjenningsordningen er en
kvalitetssikring av bransjen som sørger
for et visst minimumsnivå av kompetanse og kvalitet. En effekt av dette
er at en godkjent bedriftshelsetjeneste
må være tverrfaglig bemannet med
kompetanse innen arbeidsmedisin,
ergonomi, yrkeshygiene, psykososiale spørsmål og arbeid med rutiner
og kvalitetssikring av HMS. Nå er det
ikke lenger mulig å kalle seg bedrifts
lege uten å være knyttet opp mot et
større kollegium, sier Bruun. ■

Mange allmennleger har solgt kurative all
mennlegetjenester og individuelle helsekon
troller uten relevans for hva de ansatte har vært
eksponert for i sitt arbeidsmiljø, under dekke av
å være bedriftshelsetjeneste.

Avviser
tvilsomme
motiver
Leder i Allmennlege
foreningen (AF), Trond
Egil Hansen, avviser Ørn
Terje Foss’ utsagn om
at allmennlegene mang
ler vilje til å støtte en
godkjenningsordning for
bedriftshelsetjenesten.
DETTE ER SAKEN
 Plikten til å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) ble sterkt utvidet
fra 1/1-2010.
 Ordningen omfatter nå
1 250 000 arbeidstakere, mot
600 000 tidligere.
 De som ønsker å levere BHT til
virksomheter med BHT-plikt må
være godkjent av Arbeidstilsynet.
 Nytt er det at BHT-plikten
omfatter alle helsetjenester,
bl.a. fastlegekontorer.
Kilde: Arve Lie. Se kronikk side 6

Fastlege frykter papirordning for legekontorene
Også fastlegekontorene er nå pålagt å
ha en bedriftshelsetjeneste.Vi spurte
spesialist i allmennmedisin Kjell
Maartmann-Moe hva han tror dette
kan tilføre ham i hverdagen som
fastlege og bedriftsleder: Kvalitetsøk
ning eller unødig byråkratisering?

og sikkert arbeidsmiljø, ville vi ikke kunne
levere helsetjenester av høy kvalitet og yte god
service. Jeg er nysgjerrig på hva en godkjent
bedriftshelsetjeneste kan tilføre oss, som vi
ikke allerede har i dag, og skulle gjerne fått
presentert en oversikt over hva de faktisk har
tenkt å tilby, til hvilke priser og hvor mye tid
som skal gå med, sier han.

– Det gjenstår å se. Jeg tror det er store forskjeller når det gjelder kvalitetsarbeid og
arbeidsmiljø på de ulike fastlegekontorer.
En bedriftshelsetjeneste – riktig dimensjonert
og med en pietetsfull tilnærming til småbe
drifter, til en fornuftig pris – kan nok bidra
til noe positivt, men jeg frykter det motsatte,
sier han.

Etterlyser tilbakemelding. – For åtte til ti år
siden hadde vi besøk av det stedlige el-tilsyn
som undersøkte vårt kvalitets-, internkontroll- og avvikshåndteringssystem, og vi har
enda ikke fått noen tilbakemelding. Dersom
en pålagt godkjent bedriftshelsetjeneste skal
bli det som utgjør forskjellen for arbeids
miljøet rundt i de titusener av småbedrifter,
stiller det store krav til både bedriftene og
tilbyderne av tjenesten, ikke minst forutsetter det at tilbyderne har forståelse for at det
er en vesensforskjell på å drive små og store
bedrifter, sier Maartmann-Moe. K. Mack ■

Frykter papirordning. – Dette kan lett bli en
«papirordning» uten substansielt innhold for
det enkelte legekontor. Selv er jeg medleder
av en liten bedrift med seks deltidsansatte
og tre eiere. Sykefraværet de senere årene
har vært på under én prosent. Uten et godt

– Ørn Terje Foss tillegger
allmennlegene tvilsomme
motiver for å motarbeide
en utvikling av bedrifts
legetjenesten. Jeg kjenner
meg ikke igjen i dette, sier
Trond Egil Hansen, og viser
til at AF støttet forslaget om
utvidelse og endring av bedriftshelsetjenesten i en felles
høringsuttalelse med Norsk
forening for allmennmedisin
(NFA). Der heter det:
«Forslaget om en godkjen
ningsordning for bedrifts
helsetjenesten kan bidra til å
heve kvaliteten av tjenesten,
og hindre useriøse aktører
som tilbyr helsekontroll uten
arbeidsmiljøfokus … Det er
et fornuftig tiltak å styrke
fokuset på arbeidsmiljø og
forebyggingstiltak ... AF og
NFA støtter en utvidelse av
bransjeforskriften samt tiltak
for å heve kvaliteten av de
tjenester som ytes av bedrifts
helsetjenesten.»
Ikke kurativt. – Bedrifts
helsetjenesten skal ikke drive
med kurative helsetjenester
eller helsekontroller uten
arbeidsmiljøfokus. Det synes
det som vi er enige om. Allmennlegeforeningen ønsker
å utvikle samarbeidet med
bedriftslegene, ikke minst
i sykefraværsarbeidet. For å
få dette til, er det viktig at
vi legger til side myter om
hverandres holdninger og
synspunkter, sier Hansen.
K. Mack ■
Intervjuet er gjort per epost.



Intervjuet er gjort per epost.
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– Ny ordning
er et framskritt
– Ta for eksempel vurdering av
en pasients restarbeidsevne, eller
hvordan det er best å trappe opp
jobben igjen etter lengre tids sykefravær, forteller hun. – Det er
urealistisk å kreve at fastlegen skal
kjenne detaljene på den enkelte
arbeidsplass, og hvilke muligheter
som finnes der. Bedriftslegen har
nærhet til arbeidsplassen, og ikke
minst til den eller de ledere det er
rimelig å involvere. Slik kan man
skape et team rundt den enkelte
ansatte/pasient. Dette gir trygghet,
og motiverer og ansvarliggjør alle
parter. Det overordnede diagnostiske og behandlende ansvaret forblir hos fastlegen. Det er han eller
hun som sitter med oversikten over
pasientens helse- og livssituasjon.
– Så hvordan er din hverdag som
bedriftslege?
– Som medlem i et tverrfaglig
team er jeg med og legger premissene for en lang rekke aktiviteter
på arbeidsplassen, både innen sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak – alt fra vaksinasjoner
til ergonomi, konfliktløsning og
sykle-til-jobben-kampanjer. Jeg
jobber hovedsaklig med tunge,
komplekse sykehistorier blant våre
ansatte; tilfeller hvor den enkelte
har marginal helse i forhold til
det arbeidet krever. Min oppgave
er å følge opp disse menneskene.
Tenk deg en intensivsykepleier
som har vært gjennom en lang
periode med intens kreftbehandling, og så plutselig skal tilbake
til jobb igjen. Det er en tøff overgang. I slike saker har jeg kontakt
med den ansatte og avdelingsleder
før, under og etter jobbstart. Min
hypotese er: Jo bedre oppfølging
og tilrettelegging i kritiske faser,
jo bedre forebygging av fremtidig
sykemelding og uførhet. På den
annen side er det også jeg som må
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– En av mine roller er å være binde
ledd mellom arbeidsplass og
fastlege, og den jobben er menings
full og krevende, sier forsker og
bedriftslege Linn Getz (bildet).

Fordobling

ta ansvar i saker hvor en ansatt ikke
fungerer tilfredsstillende, og hvor
vedkommende må tas ut av jobb,
kanskje mot eget ønske. Det hender at folk spør om jeg er på arbeidsgivers eller de ansattes «side». Jeg
er på pasientens side, svarer jeg da,
ettersom det er et sykehus det er
snakk om. Lavest mulig sykefravær
er arbeidsgiverens ønske. Riktigst
mulig sykefravær er mitt mål.

«

Det å være en
skikkelig bedrifts
lege er ikke noen
jobb for pyser.

– Apropos sykemeldinger. Kan
ikke slike saker fort bli veldig
betente?
– Jo, helt klart. På Island betaler
en offentlig arbeidsgiver lønn for
opp til ett års sykefravær, så her
er det snakk om store penger. Ta
for eksempel en avdelingsleders
frustrasjon rundt en ansatt med
gjentatte, litt uforklarlige sykemeldinger. Slike saker krever taktfullhet og kløkt så folk ikke føler
seg tråkket på. Desto viktigere er
det med en relativt nøytral tredje
part som kan myke opp situasjonen og invitere til dialog.
		
– Det høres ut som om du synes
tiltaket om en utvidet bedrifts
helsetjeneste er en god idé?
– Ja, dersom man velger å jobbe
seriøst, er det et framskritt. Men det
å være en skikkelig bedriftslege er
ikke noen jobb for pyser. Det krever
både visjoner, mot og integritet, sier
Linn Getz som er 50% bedriftslege
ved Landspitali Universitetssykehus
på Island. K. Mack ■
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Fra 1. januar ble plikten til å ha bedrifts
helsetjeneste (BHT) utvidet med åtte nye
bransjer (1). Dobbelt så mange arbeids
takere, 1,25 millioner, omfattes nå av
ordningen.
Virksomheter med bedriftshelsetjenesteplikt kan ikke
lenger bruke hvilken som helst bedriftshelsetjenste
(BHT), men må bruke en som er godkjent (2). Dette
betyr at alle BHT må ha en offentlig godkjenning
hvis de skal levere tjenester til bedrifter som plikter
å ha en BHT.
Kravet til godkjenning må ses i sammenheng med
utvidelse av bransjeforskriften. Det er vanskelig å for
svare et pålegg om å ha BHT hvis man ikke samtidig
stiller krav til hvilke tjenester de skal kunne levere.
Det er et eget godkjenningsorgan i Arbeidstilsynet
i Skien som står for selve godkjenningen. Innføring
av godkjenningsordning og utvidelse av antall virksomheter med BHT-plikt må ses i sammenheng med
den opptrappingen som også finner sted på landets
arbeidsmedisinske avdelinger og er nok uttrykk for
at myndighetene ser på arbeidshelse som et viktig
område, ikke minst for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.
Hvorfor mer obligatorisk BHT? De nye bransjene
som har fått BHT-plikt, er bl.a. helse- og sosialsektoren og undervisningsbransjen. Begrunnelsen er
at dette er risikoutsatte bransjer med store arbeids
miljøutfordringer og belastinger, og som i stor grad
preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og
uførepensjonering. Plikten gjelder all helsetjeneste,
inkludert fastlegekontor og BHT.
Helse- og sosialsektoren peker seg for eksempel
ut ved at den skårer høyt på en rekke risikoområder. Den ligger høyt på uføretrygding, sykefravær,
tunge løft og selvrapporterte muskel/skjelettplager,
dårlig inneklima, opplevelse av tidspress, vold og
trusler og på smittefare. I tillegg kommer forhold
som skiftarbeid og nattarbeid. Belastningene er
godt dokumentert både gjennom offentlig statistikk og gjennom Arbeidstilsynets kampanjer som
«Rett hjem» og «God vakt» (3).
Tvunget samarbeid. God samhandling mellom
virksomhet og BHT er en forutsetning for å lykkes i
HMS-arbeidet. Utgangspunktet med pålegg om å ha
BHT er kanskje ikke det aller beste for slik samhand
ling. Men mange BHT har allerede god kjennskap
til de nye bransjene siden noen allerede har BHT på
et frivillig grunnlag.
Den videre utviklingen blir sikkert fulgt med
argusøyne av kritikerne av utvidet bransjeforskrift.
De finnes.

KRO NIKK: arv e l i e
Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten (BHT),
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo

av bedriftshelsetjenesten
Noen betviler nytteverdien av BHT(3). Selv
om det er vanskelig å dokumentere nytteverdien av forebyggende virksomhet, tyder mye
på at BHT er nyttig for både virksomhetene
og samfunnet (4-8).
Andre mener at det er feil å bygge ut en
helsetjeneste for de friske og arbeidsføre.
Men skal man forebygge sykdom, må man
faktisk starte med de friske.
Oppgavene uforandret. Oppgavene som BHT
skal utføre er omtrent som i dag (2), dvs. med
hovedvekt på forebyggende arbeid som kartlegging og risikovurdering av arbeidsplasser, foreslå
forebyggende tiltak, opplæring på HMS-området, målrettet helseovervåking av ansatte der
dette anses formålstjenlig, og dessuten en forsterket innsats for å ivareta IA-avtalens intensjoner slik at flest mulig kan stå lengst mulig i
jobb og at sykefraværet holdes lavt.
Godkjenningskravene. Kravene for å bli godkjent fremgår av den nye BHT-forskriften
(2). For å bli godkjent må BHT ha minst
3 faglige årsverk, ha dokumentert kompetanse innenfor fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt/
organisatorisk arbeidsmiljø, og hvert av disse
områdene må ha minst 0,3 årsverk. Det
må også kunne dokumenteres kompetanse
innenfor systematisk HMS-arbeid. Fordi det
i Norge finnes mange små BHT har man
laget en sikkerhetsventil som gjør det mulig
å søke godkjenning hvis man har minst 2
faglige årsverk og et samarbeid med andre
fagmiljøer som sikrer at manglende fagområder blir dekket.
Overgangsperiode på 3 år. Man har innsett
at en overgangsperiode på 3 år er nødvendig.
Bedriftshelsetjenester som ennå ikke oppfyller kravene kan, i stedet for søknad om
godkjenning, søke om å få godkjent en plan
for hvordan de skal oppfylle vilkårene innen
3 år. Skjemaene ligger på internett og er relativt enkle å fylle ut. Det er gratis å søke godkjenning. Godkjenning vil gjelde for 5 år av
gangen. Man bør regne med tilsyn fra godkjenningsenheten i løpet av 5-årsperioden.
Noen vil ikke bli godkjent. Det finnes i dag
BHT som hovedsakelig leverer tjenester som
helsekontroller og ulike kurative tjenester, og
som i liten grad gjør det som i henhold til lovverket er primæroppgavene. Noen av disse kan
stå foran en omfattende omstilling, eller de må
innse at de ikke vil klare kravene til godkjen-

ning. En trøst kan være at kravet om å bruke
godkjent BHT bare gjelder virksomheter
som plikter å ha BHT, dvs. om lag 55 % av
arbeidsstyrken. De vil fortsatt kunne levere de
samme tjenestene som i dag til virksomheter
uten BHT-pålegg. Men når slike virksomheter
blir færre pga. utvidet bransjeforskrift, og
BHT-godkjenningen blir oppfattet som et
kvalitetsstempel, kan det bli vanskeligere å
drive en BHT uten godkjenning.

nødvendige kompetansen. Det er ikke tilfellet i dag. Det viser seg at virksomhetene har
vanskelig for å skille mellom bra og mindre
bra kvalitet på BHT. I en kartlegging vi nylig
gjorde, hadde bare 3 av 10 virksomheter vurdert om BHT var kompetent, på tross av at de
plikter dette (13).
Det blir godkjenningsorganets rolle å sørge
for at BHT er god nok til å levere alle de
lovpålagte tjenestene. Siden godkjennings
organet er lagt til Arbeidstilsynet, burde
muligheten for dette være god. Hvis det viser
seg at BHT ikke klarer å levere lovpålagte
tjenester, vil det være rimelig at godkjenningsorganet orienteres om dette. Mens for
eksempel BHT i Sverige er prisgitt å levere det
virksomhetene ønsker å betale for, skal norsk
BHT først og fremst levere lovpålagte tjenester.
Dette sikrer at systematisk HMS-arbeid fortsatt står sentralt. På den måten blir godkjenningsordningen et samfunnskorrektiv til en ren
markedsmessig regulering av BHT. ■

Godkjenning – kvalitetsøkning eller unødig
byråkratisering? Spørsmålet er på sin plass.
Nederland avviklet sin godkjenning av BHT
fordi den ikke fungerte etter hensikten. Den
var ISO-basert, dyr, tungrodd og førte ikke
til bedre kvalitet iflg. både arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjonene og BHT (9).
Danskene har også nærmest avviklet sin
BHT, ikke fordi den fungerte dårlig, men av
politiske årsaker hvor BHT-plikten ble fjernet
og markedet for BHT ble overlatt til konsulentbransjen (10). Sverige har, og Storbritannia Referanser
er i ferd med å lage, en frivillig godkjennings (1) Direktoratet for arbeidstilsynet. Hvilke virksomheter som
ordning. Fordelen med dette er at man kan skal ha verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). For
legge lista for å bli godkjent høyere enn for skrift av 08.06.1989 nr 914. 1989. Arbeidstilsynet. Forskrifter.
en obligatorisk godkjenning, fordi man ikke Direktoratet for arbeidstilsynet.
Forskrift om virksomheters bruk av godkjent bedrifts
trenger en godkjenning for å kunne fortsette. (2)
helsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste, Arbe
Svenske og norske erfaringer tyder imidlertid ids- og inkluderingsdepartementet (2009).
på at en frivillig godkjenningsordning for BHT (3) Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Prosjekt for vur
dering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten.
ikke fører til markedsmessige fordeler.
Sep 1.
Det er grunn til å håpe at den norske god- 2007
(4) Lie A. BHT lønner seg. Ramazzini 2004;(3):11.
kjenningsordningen vil føre til en kvalitets- (5) Taimela S, Malmivaara A, Justen S, Laara E, Sintonen H,
forbedring. I en spørreundersøkelse i 2004 Tiekso J, et al. The effectiveness of two occupational health
svarte over 90 % av de BHT-ansatte at de intervention programmes in reducing sickness absence...
ønsket seg en slik ordning (11). Innføring Occup Environ Med 2008 Apr;65(4):236-41.
Kant IJ, Jansen N, van Amelsvoort L, van Leusden R,
av en godkjenningsordning vil, ved siden av (6)
Berkouwer A. Structured Early Consultation with the Occu
at myndighetene får bedre kontroll med hva pational Physician Reduces Sickness Absence Among Office
BHT gjør, være et signal om at myndighetene Workers... Journal of Occupational Rehabilitation 2008 Mar
ønsker å satse på BHT, slik de nå satser på de 20;18(1):79-86.
Lie A. Inclusive working life in Norway - Experiences col
arbeidsmedisinske avdelingene ved sykehusene. (7)
lected from «Models of Good Practice» enterprises. CMJ
Det vil igjen kunne stoppe noe av den flukten 2008;49(4):553-60.
fra faget man har sett de siste årene, ikke minst (8) Black C. Working for a healthier tomorrow. Dame Carol
når det gjelder arbeidsmedisinerne, hvor mer Black’s Review of the health of Britain’s working age popula
enn 30% har forlatt BHT siden år 2000 (12). tion. London; 2008.
(9) Marcelissen FH, Weel AN. Certification and quality assur
Godkjenningsordningen har også sørget ance
in Dutch occupational health services. Int J Occup Med
for å stille krav om kontinuerlig kompetan- Environ Health 2002;15(2):173-7.
seutvikling. Det vil bli konkurranse i marke- (10) Maskell K. Preventive services in Denmark - what is
det som før, og hvis ikke BHT klarer å levere happening now? NIOH, Oslo: 53rd Nordic Work Environment
Oslo. Book of abstracts. 2008 p. 68-9.
tjenester med en kvalitet som kunden vil ha, Meeting,
(11) Lie A, Foss ØT, Bjørnstad O. Survey of future expecta
klarer den neppe å hevde seg i markedet. Mye tions of Norwegian occupational health services by the use of
tyder på at kundens bestillerkompetanse har a Mentometer. 2005.
økt og at man i mindre grad enn tidligere over- (12) Lie A, Bjørnstad O. Occupational Health Services in
later til BHT å vurdere hvilke tjenester som Norway – current trends and perspectives. Oslo: NIOH,Oslo;
2008.
virksomheten trenger (13).
(13) Bjørnstad O, Lie A, Sletmo K, Høiback S. Bedrifts
Virksomhetene vil føle seg tryggere på at den helsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene. Oslo: STAMI;
BHT som de tegner kontrakt med, har den 2009.
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Er nettkollokvier greit?
Jeg ønsker meg en
t-skjorte der det står:
«Husk taushetsplikten på
Facebook!»

Martin
Aasbrenn

(F. 1982)
 2003-2004: Lokalleder i
MedHum
 Fra 2006: Høgskolelektor,
Diakonhjemmet Høgskole,
sykepleierutdannelsen
 2006-2009: Vikar allmenn
praksis, Fredrikstad

Samtidig: Tenk på PBL (problembasert læring, red.
anm.), klinisk undervisning eller diskusjon med
en kollega etter en lang nattevakt. Mye av den
beste læringen i våre fag foregår når vi diskuterer
pasienthistorier. Internett skaper nye steder for
slik læring. Vi kan kollokviere med kollegaer langt
vekk mens vi sitter ved vår egen datamaskin.
Læring og fagdiskusjon foregår i stadig flere dis
kusjonsforumer og på e-post. Eller synkront med
videotelefoni, som Skype.
Hvor går grensene? Er det greit å diskutere

 2008: Cand. med,
Universitetet i Oslo

kasuistikker på internett? Hvor forsiktige skal vi
være med en muntlig beskrivelse der pasienten
reduseres til kjønn, avrundet alder og symp
tomer? Hva med en laboratorieutskrift eller et
røntgenbilde? Er det forskjell på internundervis
ning på et sykehus, offisiell undervisning i regi av
et universitet og uformell undervisning der man
kollokvierer med kolleger på fritiden? Om kasui
stikken publiseres, skal pasienten samtykke. Men
hvor går egentlig grensa for publikasjon? Er en
skypediskusjon, fagprat på en passordbeskyttet
blogg eller idéutveksling på en e-postliste publi
sering?
Jeg synes vi bør være nøye med taushetsplikten
samtidig som vi prøver oss fram med lovende nye
måter å lære på.
Martin
Du finner meg på medisiner.blogspot.com eller
www.twitter.com/maasbrenn

 2008: Medforfatter på nett
basert kurs i Anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæring
for NKS fjernundervisning
 Fra 2009: Turnuslege,
Tynset sykehus
 Fra 2009: Medforfatter,
oppgaver til 37 grader-serien,
Gyldendal

Nett-tips: Trenger du å sende et foredrag live fra din egen datamaskin til per
soner på mange ulike geografiske steder? Prøv www.ustream.tv



Her står det en annonse i
papirutgaven. Av hensyn til
reklameregler, er denne tatt ut
av den elektroniske utgaven.
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Undervisning i «Primary Health Care» ved Mulanje Nursing College.
Denne dagen sammenlignes malawisk og norsk helsevesen, en spen
nende time med mange interessante innspill!

Ivrige førsteårsstudenter ved St. Joseph Nursing College i sving på
ferdighetssenteret. Her trener de på posisjonering av pasient i seng.
begge foto: Karen-Eline Stensby Høstmark

Legestudenter vil forbedre
sykepleierutdanning
Medisinstudentenes
humanitæraksjon (medhum)
går i år av stabelen for
11. gang, og denne gangen
er det sykepleierutdanning
som står i fokus.

malawi
 Hiv/aids prevalens
 Forventet levealder
 % under fattigdomsgrensen
 Barnedødelighet pr 1000
 Fruktbarhetsratio

12%
35 år
65
200
5,5

Prosjektet som ble valgt av medlemmene
i Norsk medisinstudentforening (Nmf ) i
januar i år, kunne ikke vært mer relevant.
Det handler om å skaffe sykepleiere til et
helsevesen i krise. Ikke en krise av den typen
som VG postulerer foregår i det norske helsevesen, men en personellkrise av ufattbare
proporsjoner.

Meguid, og han vet hva han snakker om. Den
tysk-egyptiske obstetrikeren har jobbet i en
årrekke ved Malawis største fødestue, Bwaila
hospital i Lilongwe, med over 12 000 fødsler pr år. – Her har vi ca ett dødsfall i uken.
Pasientene som kommer inn er marginaliserte, og hjelpen de får er ofte også marginal,
forteller han. I Malawi er mortalitetsraten
1800 av 100 000 mødre.

Marginaliserte pasienter. På intensivrommet
i Kamuzu Central Hospital, Lilongwe, sitter Christopher Mkwezalamba som ansvarlig
sykepleier på dagskiftet. Han forteller at opp
til 75 % av sykepleierstillingene er ledige, og
at bare fire av rundt 30 mulige sengeplasser
kan benyttes. En enkelt sykepleier kan ha
ansvar for opp til 70 pasienter samtidig.
Alt i alt finnes det om lag 7000 sykepleiere
fordelt på Malawis vel 14 millioner innbyggere. Til sammenligning har vi i Norge ca
98 000 sykepleiere.
– Det malawiske helsesystemet representerer i den formen det er nå, et menneske
rettsbrudd ved sitt design, sier Dr. Tarek

Samarbeidsprosjekt. Pengene fra årets medhum-aksjon går til Kirkens Nødhjelp (KN)
sitt program for en styrket sykepleierutdanning i Malawi. Prosjektet er et samarbeid mellom KN, NORAD, malawiske myndigheter
og den lokale NGO, Christian Health Association of Malawi (CHAM), og inkluderer
både de statlig drevne sykepleierhøyskolene
og de mange som driftes av Malawis myria
der av ulike kristne trossamfunn. I Malawi
står kristne organisasjoner for om lag 40 %
av helsetilbudet på landsbasis.
Prosjektet er todelt, og fokuserer både på
å øke kapasiteten til skolene ved å bygge ut
infrastruktur som internater, matsaler, bib-

liotekfasiliteter osv, samt å sikre at kvaliteten
i utdanningen holder en høy nok standard.
Bilateralt samarbeid mellom 11 norske
høyskoler og skolene i Malawi er en viktig del
av prosjektet, en annen er å sikre lærerkvalitet
og standarden på praksistreningen studentene
får i løpet av studiet.
På god vei. Siden oppstarten i 2005 har
prosjektet i stor grad fokusert på å forbedre
infrastrukturen ved skolene. Nye biblioteker,
ferdighetslaboratorier og et fordoblet inntak av
studenter noen steder, vitner om at en allerede
er på god vei. Likevel er det en lang vei å gå før
prosjektets mål om å øke antallet nyutdannede
sykepleiere pr år til vel 1500 er nådd. Fremdeles har mange skoler ikke mulighet til å huse
alle studentene de egentlig kunne ha innrullert. I nye biblioteker står utdaterte bøker,
eller ingen bøker i det hele tatt. Det mangler
møbler til spisesaler, øvingsmateriell til ferdighetslaboratorier, datamaskiner og annet
undervisningsutstyr.
Skikkelig løft. Gjennom medhumaksjonen
2010 håper vi å kunne samle inn penger nok
til å gi sykepleierutdanningen i Malawi ett
skikkelig løft inn i fremtiden. Ved å satse på
utdanning av unge Malawiere vil vi gi dem
selv muligheten til å hjelpe landet ut av krisen,
en mulighet til å skape en bedre fremtid.
Utdanning er alltid en god investering, og i
år skal medisinstudentene investere stort! ■
AV MAGNUS NAKKIM, MEDHUM

J O U R N A L E N N R 3 I 2 01 0

9

FR A F O RE NINGEN:
lederen

Styr et
LEDER
Svein Aarseth
Frysja legekontor

22 02 62 10

Hvem blir den
neste presidenten
i Legeforeningen?

svein.aarseth@legeforeningen.no
NESTLEDER
Kristin Hovland, Namf
Statens arbeidsmiljøinstitutt
kristin.hovland@stami.no

23 19 51 00

Recep Øzeke
22 89 40 00
Oslo universitetssykehus, Aker
recep.ozeke@akersykehus.no
Pernille Bruusgaard
02180
Oslo kommune, Smestadhjemmet
pernillebru@yahoo.no
Bjørn Sletvold, Af
Grefsen legesenter
bjorn.sletvold@vikenfiber.no

Torunn Janbus presidentperiode går
ut 31. august 2011. Hun er den
andre presidenten som har sittet tre
perioder etter at lovene ble endret i
1995, primært for at den da sittende
presidenten skulle kunne gjenvelges.

22 15 70 00

Siri Schøyen Seterelv, LSA 
02180
Bydel Grorud
siri.schoyen.seterelv@bgr.oslo.kommune.no
Vidar Gundersen, LVS 
22 85 11 73
Universitetet i Oslo
vidar.gundersen@medisin.uio.no
Aasmund Bredeli, Of
22 11 80 80
Oslo universitetssykehus, Ullevål
aasmund.bredeli@ulleval.no
Oscar Løvdal, PSL
Oslo Øre-Nese-Hals
oscar@oslo-onh.no

22 93 04 50

Kjersti Baksaas-Aasen, Ylf
22 11 96 90
Oslo universitetssykehus, Ullevål
kbaase@online.no
Ole-Christian Normann, Nmf
Universitetet i Oslo
ole-christian@normann.no

22 85 50 50

Sekretariat
Unni Brøter (vikar)
23 10 92 40
Oslo legeforening
unni.broter@legeforeningen.no
Anita Ingebrigtsen
23 10 92 42
Oslo legeforening
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
Kurskomité
Reidar Johansen
leder
Majorstukrysset legegruppe
reidar@doctor.com

22 95 55 90

Helsetjenester for leger
Ellen Scheel
22 51 11 00
avdelingsrådgiver
Ullern legesenter
ellen.scheel@ullern.nhn.no
Sven Haaverstad
23 15 61 00
avdelingsrådgiver
Schouslegene
sven.haaverstad@oslolegene.no
Oslo legeforening er en lokalforening
i Den norske legeforening.
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Spørsmålet mange stiller seg nå, er:
Hvem blir Torunn Janbus etterfølger? Ett er i alle fall sikkert: På
Landsstyremøtet i mai så vi ingen
klare kandidater. Sjelden har en sett
et sentralstyre som markerte seg
mindre i debatten enn det som var
tilfellet i år.

På Landsstyremøtet
i mai så vi ingen klare
kandidater.
Erfaringsmessig er det allianse
mellom to av de tre yrkesforeningene Allmennlegeforeningen (Af ),
Overlegeforeningen (Of ) og Yngre
legers forening (Ylf ), som legger
føringene for valget. Det er ikke
gitt at den måten å tenke på, er det
Legeforeningen trenger.
Presidenten er alle legers og alle
yrkesforeningers president, på samme
måte som Sentralstyret representerer
legeforeningen og ikke kun er yrkesforeningenes forlengede arm inn i
maktens sentrum.

● Vi

trenger en president som leder
Sentralstyret slik at dets samlede
kompetanse kommer til uttrykk.
● Vi trenger en president legene
lytter til, som politikerne lytter til
og som snakker klart og direkte.
● Vi trenger en president som
forstår utfordringene i spesialisthelsetjenesten, både i sykehus og
for avtalespesialister, både faglig
og som fagforeningsleder.
● Vi trenger en president som
forstår utfordringene i primærhelsetjenesten og som ivaretar det
beste i fastlegeordningen både for
befolkningen og for legene, samtidig som ordningen må forbedres og videreutvikles for å møte
de utfordringene man står overfor.
Presidenten må kunne målbære
legeforeningens engasjement for en
rettferdig og god helsetjeneste som
også ivaretar de svakeste og sykeste i
samfunnet så vel nasjonalt som internasjonalt.
Presidenten må være tydelig i etiske
spørsmål og i prioriteringsspørsmål,
som begge rommer store utfordringer
framover, både hjemme og ute i
verden.
● Mr./Mrs.

president, where are you?

Hva trenger så Legeforeningen?
● Vi

trenger en synlig president.
trenger en talefør president.
● Vi trenger en kunnskapsrik president.
● Vi trenger en president som utfordrer utad på vegne av Legeforeningen.
● Vi trenger en president som
virker samlende innad.
● Vi

svein aarsetH

å r smelding :
Styrets beretning om Oslo legeforenings virksomhet i tiden 1. januar til 31. desember 2009:
Oversikt over medlemmer i styret og utvalg fremkommer nedenfor.
Konfliktberedskapsutvalg
Leder Svein Aarseth. Utvalget settes sammen
når konflikt oppstår. Det har ikke vært nødvendig
å sette sammen et slikt utvalg.

Styret med vara i perioden 1. januar til 31. august 2009:
Leder		

Svein Aarseth

Fritt valgte representanter			
		
Barbara Baumgarten 		
		
Kari Løhne			

Vara til fritt valgte:
Per Drottning
Kristin Hovland

Representanter fra yrkesforeningene:		
AF		
Bjørn Sletvold		
LSA		
Henning Mørland (nestleder)
LVS		
Niels C. Danbolt
Namf		
Morten Wærsted		
Of		
Olaug Villanger
PSL		
Oscar Løvdal		
Ylf		
Kjersti Baksaas-Aasen

1. vara		
Vilde Feen
Eilif Rytter

2. vara

Kristin Hovland

Vidar Skaug

Observatør
Of		
		

Legeforeningens representant til arbeidsgruppe for helsetjeneste for papirløse inn
vandrere: Svein Aarseth.
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo
Fondsstyret består av kurskomiteens medlemmer,
samt en representant oppnevnt av Oslo legeforen
ings styre.
Journalen
Redaktør Per Helge Måseide. Redaksjonssekretær
Mette Ryan. Journalistene Kristin Mack og Charlotte
Lunde er tilknyttet Journalen på frivillig basis. Ansvar
lay-out Jon Fredrik Stuestøl. Ansvar annonser Mette
Ryan i samarbeid med ekstern annonseakkvisitør.

Per Torkel Rud
Ellen Rosenlund
Kjell Aage Joakimsen

Aasmund Bredeli
Per Helge Måseide, redaktør Journalen

Representant fra Norsk medisinstudentforening:
		
Lars H. Mariero
Adam Dhayyat

Oslo legeforenings nettsider
Ansvarlige: Anita Ingebrigtsen og leder.

Styret med vara i perioden 1. september til 31. desember 2009:

Legeforeningens regionsutvalg Sør-Øst
Svein Aarseth var nestleder i Regionsutvalg SørØst til 01.08.09, deretter medlem.

Leder		

Svein Aarseth

Fritt valgte representanter			
		
Recep Øzeke 		
		
Pernille Bruusgaard		

Vara til fritt valgte:
Ole Kristian Furulund
Alice Lund

Representant til Opplæringsrådet for
kommunal kompetanse i Oslo
Svein Aarseth.

Representanter fra yrkesforeningene:		
AF		
Bjørn Sletvold		
LVS		
Vidar Gundersen		
Namf		
Kristin Hovland (nestleder)
Of		
Aasmund Bredeli 		
LSA		
Siri Schøyen Seterelv		
PSL		
Oscar Løvdal		
Ylf		
Kjersti Baksaas-Aasen

1. vara		
2. vara
Silja Rekdal
Niels Christian Danbolt
Morten Wærsted
Vidar Skaug

Representant til arbeidsgruppe
Prosjekt Storbylegevakt
Svein Aarseth.

Henning Mørland
Eivind Thuve

Representant fra Norsk medisinstudentforening:
Nmf		
Ole-Christian Normann

Nagulendran Sugandiran (Naresh)

Observatør

Per Helge Måseide, redaktør Journalen

Sekretariat

Mette Ryan, Anita Ingebrigtsen

Landsstyrerepresentanter t.o.m. 31. august 2009
Svein Aarseth
Barbara Baumgarten
Oscar Løvdal
Landsstyrerepresentanter f.o.m. 1. sept. 2009
Svein Aarseth
Pernille Bruusgaard
Oscar Løvdal
Vara til Landsstyret:
Kristin Hovland
Avdelingstillitsvalgte i Oslo:
Overlegeforeningen
Yngre legers forening
Kurskomitè:		
Reidar Johansen, leder Af
Terje Johansen, Af		
Henrik Steenfeldt-Foss, Af
Ann Bailey, Of		
Marit Skogstad, Namf		
Aslak Holtestaul, Af		

valgt t.o.m.
2011
2011
2013
2011
2013
2013

Ingebrigt Bruheim
Claus Lutzow-Holm

Helsetjenester for leger
Styringsgruppe:
Ellen Scheel, avdelingsrådgiver		
Sven Haaverstad			
Kristin Hovland			

Af
Af
Namf

Støttekollegagruppe:
Sven Haaverstad, avdelingsrådgiver

Af

Valgkomité
Kristian Vetlesen
Stein Wiel		
Ulla Randen
		
Kari Bjørneboe

Namf
Af
OF (mars-august 2009,
stedfortreder for Stein Wiel)
LSA

Tillitsvalgte for leger i bydelene og foretaks- og
hovedtillitsvalgte ved institusjoner, se Legeforeningens nettsider.
Representant til Forhandlingsutvalg for
fastlønnede leger i Oslo kommune: Svein Aarseth.
Oslo legeforenings lønnsutvalg
Leder og yrkesforeningenes representanter i styret.

Legeforeningens representant til arbeidsgruppe i Sykehjemsetaten
Bjørn Sletvold.
MEDLEMMER
Per 1. januar 2010 hadde foreningen 5141
medlemmer, hvorav 570 alderspensjonister,
49 fullt uføretrygdede, 22 delvis uføretrygdede
og 19 arbeidsledige.
Medlemmene fordelte seg slik på ordinære
medlemskap i yrkesforeninger:
Norsk overlegeforening		
Yngre legers forening			
Allmennlegeforeningen		
Foreningen for leger i
vitenskapelige stillinger		
Leger i samfunnsmedisink arbeid
Norsk arbeidsmedisinsk forening		
Praktiserende Spesialisters
Landsforening			

2043
1441
710
310
160
109
368

ÅRSMØTET
Årsmøtet ble holdt i Legenes hus 26. august 2009.
Hanne Undlien ble valgt til møteleder og gjen
nomgikk årsmeldingen, som ble tatt til etterretning.
Aktivitetsbudsjett for 2010 var basert på
opprettholdt aktivitet og var foreslått med et under
skudd på kr 1 088 414, med en inntektsside på
kr 4 053 586 og utgiftsside på kr 5 145 000.
Referat fra årsmøtett, se nettet.
Oslolegen 2009
Det var mottatt 25 forslag til årets Oslolege.
Et enstemmig styre utnevnte Ellen Schlichting
til Oslolegen 2009.
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år s meld ing:
Valg
Valg for perioden 1. september 2009 – 31. august
2011. Valget ble ledet av Hanne Undlien i samar
beid med valgkomiteens leder, Kristian Vetlesen.
Styret
Valg av leder
Valgkomiteen innstilte Svein Aarseth (Af) til gjen
valg som leder. Svein Aarseth ble gjenvalgt.
Valget foregikk skriftlig og de innstilte represen
tantene ble valgt.
Valg av landsstyrerepresentanter og vara
Styret ble gitt fullmakt til å utpeke to representan
ter med vara som landsstyrerepresentanter.
Disse er Pernille Bruusgaard og Oscar Løvdal
med Kristin Hovland som vara.
Kurskomité
Medlemmer i kurskomiteen med funksjonstid til 2009
er Henrik Steenfeldt-Foss (Af), Marit Skogstad (Namf)
og Aslak Holtestaul (Af). Disse ble gjenvalgt til 2013.
Valg av redaktør Journalen
Per Helge Måseide ble gjenvalgt som redaktør av
Journalen.
Valg av statsautorisert revisor
Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS ble gjen
valgt som Oslo legeforenings revisor.
Valgkomité
Valgkomiteen bestående av Kristian Vetlesen, Ulla
Randen og Kari Bjørneboe ble gjenvalgt.
TEMAMØTER
Det er holdt to åpne medlemsmøter med tema
«Storbylegevakten – et nytt lokalsykehus?» og
«Papirløse innvandrere – har alle rett til helse
tjeneste?». Referat fra temamøtene, se nettet.
STYREMØTER
Det er i perioden holdt 10 styremøter, hvorav ett i
forbindelse med samarbeidsmøte med Nordland
legeforening på Hotel Tyrifjord.
Høringssvar eksterne – ligger på nettet:
– Høring – Fremtidens storbylegevakt i Oslo
Høringssvar interne
– Høring – Utvikling av allmennmedisinen.
Tilgjengelighet – Trygghet – Tillit
– Intern høring – Legeforeningens statusrapport for
2009 om spesialisthelsetjenesten
– Høringssvar – Revidering av veileder IS-1022Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger
– Høring: Obligatorisk turnustjeneste i sykehjem
– Høring: Landsstyresak – Lovendring – forslag om
endring av § 3-6-4, 6. ledd
– Høring – Faglige og organisatoriske krav til
legevakten – Videreutvikling av legevaktsbaser og
interkommunalt samarbeid – Rapport fra arbeidsgruppe: «Godt legevaktsarbeid»
– Høring – Den norske legeforenings alkoholpolitiske
strateginotat
– Høring – Regler for alkoholservering innenfor
egen organisasjon
Landsstyresaker
– Landsstyresak – Forslag om å opprette ny
spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
– Landsstyresak – Forslag om endrede spesialistregler i generell kirurgi
– Landsstyresak – Forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-1, 1. og 3. ledd –
landsstyrerepresentasjon for regionsutvalgene
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– Landsstyresak – Prinsipp- og arbeidsprogram
2010–2012: Fra medisinsk kunnskap til bedre helse
– Landsstyresak – Lovendring – endring av lovenes
§ 4-3, 5. ledd – fordeling av kontingentinntekter
– Landsstyresak – valg av lokal arrangør og sted
for landsstyremøtet i 2013
– Landsstyresak – Utredning av prinsippene og
forutsetningene for opprettelse av kompetanseområder
– Landsstyresak – endringer i turnustjenesten
HOVEDOMRÅDER FOR
OSLO LEGEFORENINGS ARBEID
Sakene nevnt nedenfor er behandlet gjennom året
på styremøtene. Sakene ligger på nettet og er
omtalt i Journalen.
Styret har fortløpende kommunikasjon med
Legeforeningen sentralt, regionsutvalg Sør-Øst og
god kontakt med foretakstillitsvalgte, tillitsvalgte i
primærhelsetjenesten og i Oslo kommune.
Oslo universitetssykehus
Det er mottatt mye informasjon om organiserin
gen i OUS, om styringsgrupper, undergrupper og
prosjektledere. Det var ønskelig at ledelsen ved
Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus skulle
delta i prosjektgruppene. Fremdriften i organiserin
gen er fulgt i styremøtene gjennom året.
Sykehjemsetaten med tilhørende avtaler:
Utviklingen av legetjenesten på sykehjem har vært
drøftet på flere møter.
Kommunehelsetjenesten
Influensapandemien har vært en belastning for
kommunehelsetjenesten i 2009 med tanke på
massevaksinering. Det har vært gitt informa
sjon fra myndighetene underveis i utviklingen og
vaksineringen. Det kunne ventes beordringer hvis
pandemien ble alvorlig. Det viste seg etter hvert at
den ikke ble så omfattende og alvorlig som fryktet.
Storbylegevakt i Oslo
Storbylegevakten skal være et sikkerhetsnett for
befolkningen og skal ikke utvikles til et lokalsykehus.
Det ble avholdt åpent medlemsmøte i februar 2009
med tema Storbylegevakt i Oslo. Dette er et tema
som er behandlet i flere styremøter det siste året.
Elektronisk samhandling i helsetjenesten
Situasjonen for helsenettet har vært disku
tert i styremøter. Stabiliteten i nettet er ikke
tilfredsstillende. Et stabilt helsenett er viktig for at
samhandlingsreformen skal fungere godt.
Leder har hatt møte med Norsk helsenett.
Tillitsvalgtforum
Det ble avholdt Tillitsvalgtforum i Legenes hus 3.
november 2009.
Temaet var Media og strategi med innledere
Torunn Janbu og Herborg Bryn.
Tillitsvalgtkurs
Tillitsvalgtkurs trinn I for HTV kommunalt ansatte
ble holdt på Tyrifjord Hotel 27.-28. februar. Kurset
hadde 16 deltakere.
Trinn I – OUS-Aker ble holdt 23. mars. Kurset
hadde 40 deltakere.
Journalen
Journalen er medlem av Fagpressen, har egen
formålsparagraf, se nettet, og redigeres etter Redak
tørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Per Helge
Måseide har vært styremedlem i Fagpressens redak
tørforening til mars 2009, deretter vararepresentant.

Hvert nummer har en egen frittstående helsejourna
listisk temasak. I 2009 var disse:
Nr. 1/2009 Heroin på resept – et bomskudd.
Tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen lanserte forslaget om gratis heroin til tunge
rusmisbrukere. Fagfolk gikk sterkt ut mot forslaget.
Internasjonal forskning viser at dette ikke er en hold
bar metode. De trenger helsetilbud, ikke stoff.
Nr. 2/2009 Legeutdanningen under debatt.
Nmf fremsatte forslaget om likt pensum til
legeutdanningen inn i utdanningsdebatten. De
foreslo en sentral pensumkomite. Dette fikk en
blandet mottakelse i universitetsmiljøene.
Nr. 3/2009 Når krigen går direkte, om krigen i MidtØsten der legene Gilbert og Fosse informerte via
mediene om situasjonen i Gaza.
Nr. 4/2009 Helsehjelp for papirløse migranter.
Røde Kors og Kirkens Bymisjon i Oslo har opprettet
et helsesenter for papirløse migranter. Helseperso
nell står i kø for å jobbe gratis ved senteret.
Samarbeid med medisinstudentene
Det har 2 ganger vært avviklet møter for studenter
med lisens og en samling for mentorer med inn
legg av Henrik Syse.
Det er for tiden 7 mentorer fordelt på 41 stu
denter. Det er 3-5 møter i året . Mentorene og stu
dentene er fornøyd med ordningen og studentene
etterlyser flere grupper.
HELSETJENESTE FOR LEGER
Støttekollegagruppen
Den kollegiale støttegruppen i Oslo har i 2009 hatt
kontakt og oppfølging med 10 kolleger, hvorav 2
menn og 8 kvinner. 4 av kollegene ble kontaktet
på initiativ fra gruppen. Det ble gjennomført i alt 20
rådgivningssamtaler. 5 av kollegene arbeidet på
sykehus. Problem i jobben var hyppigste enkeltår
sak til kontakt med støttekollega.
Det har i 2009 vært 3 støttekolleger i Oslo
legeforening.
ÅRSMELDING – KURSKOMITEEN
Komiteen består av seks medlemmer, hvorav
fire er allmennpraktikere. Det er holdt seks
møter, og det har vært jevnlig korrespondanse
per e-post. Hovedoppgaver er å godkjenne de
lokale kurskomiteer, sykehushospiteringer og
møteserier, samt arrangere kurs for allmennleger.
Kursgodkjenningen er i all hovedsak lagt til spesi
alitetskomiteen i allmennmedisin.
Obligatorisk Grunnkurs C ”Forebyggende
medisin – Allmennmedisin” skulle vært arrang
ert i Oslo i november, men ble avlyst pga for få
påmeldte, fordi kurset samtidig ble avviklet på
Nidaroskongressen. Dette er tatt opp med spesia
litetskomiteen i allmennmedisin vedr koordinering.
Vår og høst ble det arrangert klinisk emnekurs i
henholdsvis pediatri og lungemedisin. Kursene
hadde ca 100 deltakere. Det ble arrangert kurs om
bord på Hurtigruten MS Finnmarken i april med 43
deltakere med tema: «Hvordan håndtere pasienter
med kroniske smertefulle tilstander i allmenn
praksis». Kursene ble tilrettelagt og gjennomført
av komiteens medlemmer og Oslo legeforenings
sekretariat.
Oslo, 10. juni 2010
For styret i Oslo legeforening
Svein Aarseth, leder
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REVISJON
Årsregnskap for 2009 for Oslo legeforening er revidert av revisjonsformaet Kjelstrup & Wiggen. I likhet med
tidligere år konkluderer revisjonsfirmaet med at årsregnskapet er gitt i samsvar med lov og god regn
skapsskikk. Revisjonsberetning foreligger i Oslo legeforenings sekretariat og deles ut på årsmøtet.

12 632
22 913
35 544

81 596
11 544
93 139

373 423
245 429
618 852
3 086 010
3 704 862
3 798 002

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer		
Andre kortsiktige fordringer		
Sum fordringer		
Kontanter og bankinnskudd
8
Sum omløpsmidler		
Sum eiendeler		

60 636
223 540
139 902
1 124 739
1 548 817
1 548 817
3 798 002

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Offentlige trekk og avgifter		
Skyldige feriepenger		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		
Sum gjeld		
Sum formålskapital og gjeld		
Oslo 10. juni 2010

2 105 160
2 450 044

1 904 300
2 249 185

3 477 897

1 027 853

91 472
249 658
132 385
554 338
1 027 853

344 884

344 884

Formålskapital og gjeld
Formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo		
Fri formålskapital
Annen formålskapital		
Sum formålskapital (egenkapital)
9

210 330
211 315
421 645
3 020 707
3 442 352
3 477 897

2008

2009

		
Regnskap Budsjett Regnskap
Noter
2009
2009
2008
Anskaffede midler				
Medlemsinntekter
3
2 689 998 2 698 646 2 333 646
Tilskudd
4
162 079
40 000
270 165
Sum anskaffede midler		
2 852 077 2 738 646 2 603 811
Aktivitetet som oppfyller formålet				
Kursinntekter
5
1 130 968
940 000 1 456 743
Sum aktiviteter som oppfyller formålet		
1 130 968
940 000 1 456 743
Aktivitetet som skaper inntekter				
Annonser		
322 400
240 000
307 375
Sum aktiviteter som skaper inntekter		
322 400
240 000
307 375
Finansinntekter		
77 450
135 000
169 138
Sum anskaffede midler		
4 382 895 4 053 646 4 537 067
				
Forbrukte midler				
Kostnader til anskaffelse av midler				
Kostnader ved annonsesalg		
96 720
72 000
92 213
Sum kostnader anskaffelse av midler		
96 720
72 000
92 213
Kostnader til formålet
			
Produksjonskostnader Journalen		
439 592
360 000
407 827
Kurs og konferanser
5
793 747
660 000 1 393 603
Tillitsvalgte/Forhandlinger		
1 043 430
930 000 1 001 368
Helsetjenester for leger		
21 084
55 000
83 556
Sum kostnader til formålet
6
2 297 852 2 005 000 2 886 355
Administrasjonskostnader
6
2 189 182 2 165 000 2 294 487
Sum forbrukte midler
6
4 583 754 4 242 000 5 273 054
				
Årets aktivitetsresultat		
-200 860
-188 354
-735 987
				
Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)				
Overført til formålskapitalen med selvpålagte restriksjoner		
0
0	-39 918
Overført til/(fra) annen formålskapital		-200 860
0	-696 069
Sum endring formålskapital (egenkapital)
9
-200 860
0
-735 987
				

Noter
Eiendeler	
Anleggsmidler
Inventar		
IT-utstyr		
Sum anleggsmidler
7

Balanse 31. desember

Oslo legeforening Aktivitetsregnskap
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4 104 866

918 835

146 948
207 508
119 410
444 969
918 835

2 801 229
3 186 031

384 802

183 947
40 224
224 171
3 803 460
4 027 631
4 104 866

16 728
60 508
77 236

2007

år s meld ing:
Noter til årsregnskapet 2009		
Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for
ideelle Organisasjoner (Standarden) og består av følgende:
● Aktivitetsregnskap ● Balanse ● Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens § 2-32
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmid
ler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder.
Inntektsføring av annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre
inntektsføres tilskudd i den periode de er bevilget til og kursinntekter
inntektsføres når kurset er gjennomført.
Note 2. Kostnader etter art
Driftskostnader spesifisert etter art:
Driftskostnader
2009
Avskrivninger av anleggsmidler
23 583
Trykking/distribusjon Journalen
207 107
Kostnader annonsesalg
96 720
Personalkostnader
2 734 491
Småanskaffelser
31 008
Fremmedtjenester
242 704
Kontorhold
192 207
Telefon/porto
111 289
Reise/møte og kursarrangement
899 190
Tilskudd/priser
15 800
Andre driftskostnader
28 644
Sum driftskostnader
4 582 742

2008
33 742
171 982
92 213
3 070 813
39 085
108 493
212 577
104 616
1 389 407
10 250
38 586
5 271 764

2007
40 419
163 858
0
2 390 885
24 595
185 222
158 692
82 659
737 459
8 100
23 127
3 815 016

Finansinntekter/-kostnader
Finansinntekter
77 450
169 138
135 203
Finanskostnader
1 012
1 290
1 037
Netto finansposter
76 438
167 848
134 166
			
I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig
fordelt på aktivitet.
Det omfatter også finansposter. Forbrukte midler består av sum driftskost
nader og finanskostnader. Finansinntekter inngår i linjen finansinntekter.		
Note 3. Medlemsinntekter			
Den norske legeforening innkrever de ordinære kontingentene for Oslo
legeforening.			
			
Ordinære medlemsinntekter			
Ekstratilskudd fra Legeforeningen			
Sum medlemsinntekter			
			
Note 4. Tilskudd			
Tilskudd			
OU-midler 2009			
Støttekollega-arbeid			
*Ruskurs 2008			
Sum			

1 854 998
835 000
2 689 998

11 979
18 500
131 600
162 079

*Rest inntekt ruskurs 2008. 				

Note 5. Kurs og konferansekostnader				
Kurs
Inntekter Kostnader
Resultat
200 Grunnkurs
0
6 095	-6 095
201 Ullevål vårkurs
274 500
82 197
192 303
202 Ullevål høstkurs
301 950
59 778
242 172
209 Hurtigrutekurs
554 518
480 586
73 932
350 Kurskomiteen
0
165 090	-165 090
Sum
1 130 968
793 747
337 221
				
Note 6. Administrasjons- og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til
formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler
				
2009
2008
Formålsprosent
50%
55%
Administrasjonsprosent
48%
44%
Note 7. Varige driftsmidler
Det er benyttet lineære avskrivninger på anskaffelseskost
Inventar
IT-utstyr
Sum
Anskaffelseskost 01.01.2009
20 483
194 516
214 999
Tilgang
81 178
0
81 178
Avgang
0
0
0
Anskaffelseskost 31.12.2009
101 661
194 516
296 177
Akk. ord. avskr. 01.01.2009
7 851
171 603
179 454
Avskrivninger avgang
0
0
0
Årets ordinære avskrivninger
12 214
11 369
23 583
Akk. ord. avskr. 31.12.2009
20 065
182 972
203 037
Bokført verdi 31.12.2009
81 596
11 544
93 139
Avskrivningssats
20%
33%		
Note 8. Bankinnskudd
Av bankinnskudd er kr 135 342 bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk utgjør kr 129 327 per 31.12.2009.
Note 9. Formålskapital
Fond til
Annen formåls-	 Sum formålsfremme av..
kapital
kapital
Formålskapital per 1.1. 2009
44 884
2 105 160
2 450 044
Årets aktivitetsresultat
0
-200 860
-200 860
Formålskapital per 31.12. 2009 344 884
1 904 300
2 249 185
Note 10. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor
2009
2008
Lønn og honorarer
1 587 619 1 640 502
Honorarer selvstendig næringsdrivende
615 700
676 778
Arbeidsgiveravgift
299 599
329 499
Pensjon
201 171
399 554
Andre ytelser
30 403
24 479
Sum
2 734 491 3 070 813

I foreningen har det vært to ansatte gjennom hele året, en heltidsstilling og en
60 % stilling.
Foreningen er pliktig å ha en obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen
tilfredsstiller kravene til pensjon. Pensjonsforpliktelse overfor samtlige ansatte er
dekket ved kollektiv pensjonsordning. Denne er ikke balanseført, og den årlige
pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Årets premie er kr 201 171.
Note 10 fortsetter nederst til venstre

Note 10 fortsetter her
Godtgjørelse til ledelsen
Styrehonorar
Styrets leder
200 004
Styrets nestleder fom sept. 2009
16 668
Styrets nestleder tom. aug. 2009
33 336
Redaktør Journalen
0
Øvrige medlemmer styre og landsstyre
0
Sum
250 008
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Andre honorar
12 500
4 400
7 500
85 200
102 300
211 900

2007
1 174 180
626 019
249 010
319 171
22 505
2 390 885

Praksis- komp. Andre ytelser
275 950
4 000
0
0
0
630
0
6 000
94 100
5 761
370 050
16 391

Sum
492 454
21 068
41 466
91 200
202 161
848 349

Det er i 2009 kostnadsført honorar
til revisor med kr 39 501 inkl. mva.
Beløpet fordeler seg på følgende
hovedoppgaver i 2009:
Ordinær revisjon
29 688
Andre tjenester
9 813
Sum revisjonshonorar
39 501

FORSLAG TIL AKTIVITETSBUDSJETT 2011
			
Budsjett
Ref			
2011
				
Anskaffede midler			
1
Medlemsinntekter		
2 878 486
Tilskudd		
20 000
Sum anskaffede midler		
2 898 486
Aktiviteter som oppfyller formålet		
Kursinntekter		
600 000
Sum aktiviteter som oppfyller formålet
600 000
Aktiviteter som skaper inntekter		
Annonser		
300 000
Sum aktiviteter som skaper inntekter
300 000
6
Finansinntekter		
75 000
Sum anskaffede midler		
3 873 486
				
Forbrukte midler			
Kostnader til anskaffelse av midler		
Kostnader ved annonsesalg
90 000
Sum kostnader anskaffelse av midler
90 000
Kostnader til formålet			
2
Produksjonskostnader Journalen
520 000
Informasjon/kommunikasjon		
3
Kurs og konferanser		
440 000
4
Tillitsvalgte/Forhandlinger		
916 500
Kollegialt støttearbeid		
40 000
Sum kostnader til formålet
1 916 500
5
Administrasjonskostnader
2 052 000
Sum forbrukte midler		
4 058 500
				
Årets aktivitetsresultat		
-185 014

Budsjett
2010

2 776 586
75 000
2 851 586
1 660 000
1 660 000
250 000
250 000
135 000
4 896 586

75 000
75 000
430 000
1 420 000
930 000
55 000
2 835 000
2 235 000
5 145 000

Ref Medlemsinntekter			
Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)		
Overført fra formålskapitalen med eksterne restriksjoner
Overført til formålskapitalen med selvpålagte restriksjoner
Overført til formålskapitalen med eksterne restriksjoner		
Overført til annen formålskapital		
Sum tillegg formålskapital (egenkapital)		
1
I 2009 ble det innvilget midler til kostnadskrevende drift for 2010
med kr 840 000.			
		Landsstyrets budsjettvedtak for 2010 er lagt til grunn. Vedtaket lyder
slik: For lokalforeningene fastsettes grunntilskuddet med kr 100 000.
Det ytes videre et tilskudd på kr 2317 000 til oppgaver av varig
karakter/kostnadskrevende drift som tildeles etter søknad til sentralstyret. Det resterende beløp avsatt til lokalforeningene, kr 7 901 000,
fordeles per medlem.
		Oslo legeforening har søkt sentralstyret om tilskudd slik at budsjettet
går i balanse.
4,5
5
5
5
3
3
2

Godtgjørelse til ledende personer foreslås slik
Omfatter praksiskompensasjon for lederverv.
Honorar til styret foreslås uendret, kr 1250 per møte.
Lederhonorar foreslås uendret, kr 200 000.
Nestlederhonorar foreslås uendret, kr 50 000.
Honorar leder kurskomité foreslås uendret, kr 30 000.
Møtegodtgjørelse for medlemmer kurskomité følger
Legeforeningens satser.
Honorar til redaktør Journalen – kr 25 000 per nummer.
Det foreslås at styret gis fullmakt til å endre redaktørhonoraret
dersom forutsetningene for redaktørens arbeid endres.

5
4
6

Sekretariatsbistand fra Legeforeningen – kr 140 000.
Innarbeidet hele styrets deltagelse på landsstyremøtet.
Innarbeidet renteinntekter fra alle bankkonti.

4

Stipend
Innarbeidet forslag om stipend til lederutdanning for
tillitsvalgte, kr 50 000.			

-248 414

Satser praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse
Oslo legeforening følger Legeforeningens satser for praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse.
Praksiskompensasjon i 2011 er kr 6150 for hele dager og
kr 3065 for halve dager.
Møtegodtgjørelsen er kr 650.		
		

Begrunnelse for endring av statutter for Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo
§ 3: Stipend kan ytes til enkeltpersoner og grup
per av allmennpraktiserende leger og andre som
arbeider for Fondets formål i Oslo og er medlem av
Oslo legeforening. Fondsstyret vedtar størrelsen på
stipendmidlene som kan utdeles inneværende år.

a) Stipend kan anvendes til hel eller delvis dekning
av utgifter til reise- og oppholdsutgifter for foredrag
sholdere og andre utgifter til kurs, seminarer og
møter.
b) Midler til stimuleringstiltak for kursarrangør/
lokal kurskomité for blant annet å bedre kvaliteten
på kurs (som for eksempel materiell, faglig
utvikling, kurs i møteledelse og kursarrangement).
c) Stipend kan ytes til allmennpraktiserende leger
som skal bidra med foredrag ved internasjonale
kongresser, seminarer, kurs og møter.
d) Stipend kan ytes som tilskudd til allmennmedi
sinsk forskning.
e) Stipend kan ytes til andre formål som har sam
menheng med allmennpraktiserende legers grunn-,

videre- og etterutdannelse. Støtte til enkeltmedlem
mers kursavgift(er) i forbindelse med grunn-, videreog etterutdannelse ytes ikke fra dette fond.

Forskudd på stipend kan som regel ikke påregnes,
men i særskilte tilfelle etter søknad kan maksimum
50 % av stipendmidlene utbetales som forskudd.

Forslag:
Avsnitt e) strykes i sin helhet fordi den som Svein
Aarset bemerker er for vid. Hvis dette avsnittet skal
være med bør «andre formål som har sammen
heng med allmennpraktiserende legers grunn-,
videre og etterutdannelse» konkretiseres.

Avsnitt 3 strykes.
Ubenyttede stipendmidler returneres til Fondet
umiddelbart hvis formålet med stipendet ikke lar
seg realisere.

§ 4:

Mottaker av stipend plikter å avgi skriftlig rapport
til fondsstyret om den virksomhet som midlene blir
anvendt til.
Innvilget stipend utbetales når rapport og regn
skap med originalbilag foreligger. Utlegg utover sti
pendbeløpet er fondsstyret uvedkommende.
Ubenyttede stipendmidler returneres til Fondet
umiddelbart hvis formålet med stipendet ikke lar
seg realisere.

Begrunnelse:
I og med at det er en forutsetning for utbetaling
av stipend at rapport og originalbilag er innsendt
kan vel ikke en situasjon oppstå hvor formålet med
stipendet ikke lar seg realisere, fordi det må være
realisert før utbetaling. Det er en selvmotsigelse og
avsnitt 3 bør etter vår mening strykes.

Oslo 24.11.09
Fondsstyret
Reidar Johansen, leder kurskomiteen
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FR A F O RE NINGEN:

– Lojal og omsorgsfull
Sekretariatsleder Mette
Ryan i Oslo legeforening
har hatt sin siste arbeids
dag i Legenes hus. I 15
år har hun strukket seg
langt for medlemmer og
tillitsvalgte. Nå venter
familien, båtlivet og
katten Simba.
per helge måseide

Å intervjue sekretariatsleder i Oslo
legeforening, Mette Ryan, er ingen lett
oppgave for en som har arbeidet svært
tett med henne i vel fire år. Hun har
nemlig også vært redaksjonssekretær
for Journalen, en oppgave hun har
gått inn for med liv og lyst. Selv om
hun noen ganger når temasakene har
bredd seg utover sidene, har måttet
minne om at Oslo legeforenings fagblad også er et medlemsblad, har hun
entusiastisk vært med på en omfattende redaksjonell omlegging.
Hun har vært på epost og telefon
både sent og tidlig, innhentet trykkerianbud og purret opp sendrektige
skribenter med myndig hånd,
uavhengig av rang og verv. Noe «slik
har det alltid vært hos oss», som man
gjerne møter hos middelaldrende og
eldre arbeidstakere, har det aldri vært
snakk om. Da Mette skulle skrive
opp sine arbeidsoppgaver i anled
ning overlevering av stafettpinnen til
Ellen Renberg, var listen så feilaktig
kortfattet at alle tidsangivelser måtte
minimum ganges med to for å likne
på den energien som var nedlagt.
Selvlært. Mette har en lang yrkeskarriere bak seg. – Etter artium tok jeg
sekretærlinjen og begynte deretter å
jobbe. Du kan vel si at jeg er selvlært, sier hun, og nevner at hun i
blant er blitt møtt med at hun ikke
er akademiker, noe hun har tatt med
knusende ro.
Etter et lite opphold fortsetter Mette gjerne å lese korrektur på
Journalen når høsten kommer. Med
hennes sans for så vel helheten som
detaljer, er det vel knapt en kommafeil som har overlevd tidligere korrekturrunder. Hun har også vært et viktig
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bindeledd mellom Fagpressen og
utgiver og styreleder Svein Aarseth.
Mette har også vært den som har
husket bursdager, bryllup, boksjekker til anmeldere og skribenter og alt
annet stort og smått som redaksjonen
har hatt et fjernt forhold til.
Mette kom til Oslo legeforening
i 1995, og ble ansatt av daværende
leder, den tidligere legepresidenten
Hans Petter Aarseth og påtroppende
leder Anne-Cathrine Braarud som

hun ble underlagt i fire år, og deretter
nåværende president Torunn Janbu.
– Mette er en utrolig lojal og dyktig medarbeider og støttespiller. Og i
tillegg en varm og omgjengelig person, som det er lett å bli glad i. Hun
strekker seg langt og stiller opp for
leder, styret og medlemmer. Og slåss
for Oslo legeforening! i følge Janbu.
Mette er på sin side full av lovord
om de hun har jobbet sammen med:
– Det har vært så mange flotte og

Mette Ryan takker
av etter mange års
innsats for medlem
mer og tillitsvalgte i
Oslo legeforening.
foto: ellen
lande gossner

støttespiller
hyggelige tillitsvalgte, sier hun. På
spørsmål om hva hun synes har vært
mest interessant er svaret: – Alt! Man
vet aldri hva som skjer, ingen dager
har vært like. Du må alltid ligge mer
enn fem skritt foran i den jobben der,
og passe på at styret har det de trenger
i rett tid. Og så må du ha en plan B
når noe skjærer seg.
Oppofrende og lojal. Mette karakteriseres som oppofrende og lojal av
tidligere overordnede, og sier også
selv at lojalitet er «alfa og omega».
Hun har ikke akkurat spart seg selv
i arbeidet for legenes kår, og har vært
med på et og annet sjøslag. Mette
har vært den som har backet opp
venner og kjente som har hatt det
tøft, eller tillitsvalgte og medlemmer
med behov for støtte eller som har
vært i konflikt.
– Streiken i 1997, det var tøft!
Motparten den gang var Oslo kommune. Husker godt vi fikk laget
T-skjorter med slagordet «Avtaler skal
holdes». Streiken bredte seg utover i
bydelene, det var demonstrasjon i
Borggården i Rådhuset, mange slags
tillatelser måtte innhentes. Epost og
nett var ikke så utbredt den gang,
slik at informasjon om utviklingen
enkelt kunne formidles. Telefonene
kimte, og i tre uker var jeg hjemme
tidligst kl. 22.
To år senere var det også et travelt
år; Oslo legeforening var vertskap for
Legeforeningens landsstyremøte:
– Vi kjøpte blant annet en hel fore
stilling på Nationaltheatret, minnes
Mette, det var Et Dukkehjem, sjeldent flott, og dramatisk.
Balansekunst. Rollen som sekreta
riatsleder er en balansekunst opp
mot valgte overordnede.
– Du har jo ofte sagt til folk hva
de skal gjøre – i hvilken grad har
dette vært avtalt med lederen og
hvordan vet du hvor grensene for
hva du selv bestemmer går?
– Jeg har vært veldig bevisst i
forhold til det, det handler om en
fingerspissfølelse. Og jeg har tenkt at
om noen er uenige, så sier de fra. Så
lenge man ikke hører noe er det fordi
folk synes det er greit, sier hun.
Arbeid på sene kvelder, eller helger, har ikke vært ukjent for henne,
og uten den fleksibiliteten hadde

nok ikke Journalen utkommet i sin
nåværende form.
Ektemannen Stein, som hun traff
allerede i 1960 og giftet seg med fire
år senere, har også bidratt til foreningens ve og vel.
– Ved en festlig anledning ble han
utnevnt av styret til Oslo legeforenings «altmuligmann», forteller Mette
med et smil.
Den som har vært på et av de nærmest månedlige styremøtene i Oslo legeforening vet at ingenting er overlatt til
tilfeldighetene. Først er det servering
av en enkel middag for slitne leger
som kommer rett fra jobb, deretter et
maratonmøte hvor mineralvannflasker
og kaffekanner står oppmarsjert på
geledd. Mette innrømmer at møtene,
som hun alltid har referert fra, til tider
har vært lange og tunge. I hennes tid
har det aldri vært noen harelabb: –
Det har alltid vært en grundig gjennomgang av sakene, sier hun.
– Du må jo også ha drevet litt
voksenopplæring?
– Jeg har sagt fra når det er noe,
men også tenkt at jeg møter tillitsvalgte leger på deres fritid. Jeg har
gjort det jeg kan for å tilrettelegge
for dem.
Som antydet er altså Mette en
typisk langtidsplanlegger.
– Ved juletider er det sommer for
meg, sier hun og planlegger årsmøte
med alt som skjer der. I februar bestiller hun billetter til den årlige turen
til Kanariøyene – i november.
I fritiden er det særlig to ting
Mette har vært opptatt av; seilbåten
Senta og katten Simba. Båt har hun
hatt siden 1966. Hver sommer er
det fire uker i båten nedover Sørlandskysten med på- og avmønstring av familie og venner.
I likhet med ektemannen, skipper
Stein, har hun en intens dragning
mot sjøen. – Ofte kan folk spørre
meg om hvordan jeg orker å være på
sjøen i fire uker i strekk. Da svarer
jeg alltid at det er altfor liten tid!
Men de lange seilturene har også
sin pris: – Da må jo noen passe på
pusen!
Mette har to sønner, planlegger
stort bryllup, men har foreløpig
ingen barnebarn:
– Det tror jeg Oslo legeforening
skal være veldig glad for at jeg ikke
har hatt, sier hun. ■

TORSDAG
26. AUGUST 2010
I LEGENES HUS

ÅRSMØTE
KL 17:30 – 18:30
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av dagsorden
4. Styrets beretning og beretning fra
kurskomité og helsetjenester for leger
5. Styrets regnskap for 2009
6. Forslag til aktivitetsbudsjett for 2011,
herunder fastsettelse av honorar for
leder, nestleder, redaktør av Jour
nalen, leder av kurskomité og satser
for frikjøp/praksiskompensasjon.
7. Forslag til endring av vedtekter for
Fondet til fremme av Allmennmedisin
i Oslo
8. Utdeling av utmerkelsen årets
Oslo-lege

Enkel servering fra kl 18:30 - 19:00

TEMAMØTE
Kl 19:00-21:00

Oslo universitetssykehus:

Blir tilbudet bedre, verre
eller status quo?
Møteleder: Bydelsoverlege
Henning Mørland
Innledninger og paneldebatt med
• Jomar Kuvås, tidligere direktør
interne tjenester Rikshospitalet og
Radiumhospitalet.
• Jan Eirik Thoresen, konstituert
viseadministrerende direktør OUS
• Øystein Dolva, fagdirektør
Aker universitetssykehus
Møtet er åpent, også for pressen.
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Meldeordning og Kunnskapssenteret – rolleavklaring
I Journalen nr 2-2010 mener redaktør
Per Helge Måseide å se en omdanning av Kunnskapssenteret fra å være
en uavhengig forskningsinstitusjon til
noe midt imellom et forvaltningsorgan
og tilsyn.Bakgrunnen er at Helse- og
omsorgsministeren har bestemt seg for å
flytte meldeordningen fra Helsetilsynet
til Kunnskapssenteret.
Det kan synes som om dette innlegget
bygger på en uklar forståelse av rollefunksjonene innen helseforvaltningen.
Kunnskapssenteret ble etablert som et
statlig, faglig uavhengig forvaltnings
organ uten myndighet og skal utvikle,
innhente og formidle kunnskap til
helsetjenesten slik at beslutninger tas på
best mulig grunnlag. Slik kunnskap kan
innhentes via annen litteratur/forskning
eller ved direkte innsamling av data fra
helsetjenesten, for eksempel via meldeordninger.
Det er i denne sammenheng svært
viktig å differensiere mellom forvaltningsorgan med og uten myndighetstrolle.
Universitetene, for eksempel, er i likhet
med Kunnskapssenteret statlige forvaltningsorgan uten myndighetsrolle. For
Kunnskapssenteret handler dette om
å fylle sin rolle som læringsinstitusjon
uten å utøve myndighet. Myndighetsorganene innen helsetjenesten, som Helsedirektoratet og Helsetilsynet, har helt
andre roller enn Kunnskapssenteret på

dette feltet; de skal fortolke lov- og
regelverk, iverksette vedtatt politikk,
sette nasjonale normer og standarder
og kontrollere at helsetjenesten forholder seg til dette.
Flytting av 3-3-meldesystemet
(§ 3-3 i Lov om spesialisthelsetjenes
ten, red.anm.) ser vi på som en tydeliggjøring av læringsrollen, ivaretatt
av Kunnskapssenteret, i forhold til
myndighetsrollen (tilsynsrollen)
ivaretatt av Helsetilsynet. Nasjonal enhet for pasientsikkerhet
ble etablert ved Kunnskapssenteret
i 2007 for å understøtte læring
i helsetjenesten innen pasient
sikkerhetsområdet (i tråd med
Kunnskapssenterets generelle mandat).
Det ble understreket ved opprettelsen
at Nasjonal enhet for pasientsikkerhet
ikke skulle ha noen myndighetsrolle,
men enheten skulle ha full tilgang på
opplysninger bl.a. fra 3-3-meldesystemet
for å kunne fylle sin læringsrolle. Problemet med denne konstellasjonen ble at
to forvaltningsorgan med forskjellig rolle
skulle benytte det samme meldesystemet
for ulike formål.
Ved å flytte 3-3 meldesystemet fra
Helsetilsynet til pasientsikkerhetsenheten i Kunnskapssenteret, vil man
tydeliggjøre den opprinnelige læringsintensjonen med 3-3-meldeordningen og
samtidig forebygge at helsepersonell lar

være å melde av frykt for sanksjoner.
Samtidig vil det være viktig i en slik
prosess å sørge for at Helsetilsynet får
utvikle systemer som er gode nok til at
det kan utføre sin myndighetsfunksjon
(tilsyn). Internasjonal forskning og erfaring peker på at et meldesystem som både
skal ivareta læringsfunksjonen og tilsynsfunksjonen fungerer dårlig, og det vil
derfor være svært klokt å utvikle separate
systemer på dette feltet for å tjene de to
funksjoner på en best mulig måte. ■
Direktør John-Arne Røttingen og
avdelingsdirektør Geir Bukholm,
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

FOLKESYKDOMMENE

FOTO: PER HELGE MÅSEIDE
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Folkesykdommene kalte 68-erne
tilstander som var sjeldnere enn 1:10 000
Det var de som dominerte undervisningen
påsto de – og hadde litt rett i det
De «skrudde av» når de ble omtalt
Likevel var de meget engasjerte studenter
ikke bare i politikk, men også i undervisningsspørsmål
De bidro til å sette målene i fokus
og undervisningen fikk en dreining mot det folk feilte
Under uketjenesten på avdelingene viste de
stort engasjement der hvor pasientgrunnlaget
svarte til deres forståelse av målet for studiet
Senere kull nøt godt av deres oppfatninger
og studieplanen Oslo 96 ville ha sett annerledes ut uten dem
Deres krav om at undervisningen i første rekke
skulle dekke de virkelige folkesykdommene
infeksjoner, psykiske lidelser, hjerte-kar, cancer,
diabetes, ernæring og alt det folk feiler
ble delvis hørt og etterkommet

sverre halvorsen

J o urnalen an m eld er:

Lettlest, levende,
men utilstrekkelig
om pasientsikkerhet
En norsk lærebok i pasient
sikkerhet er en viktig
nyhet. Pasientsikkerhet
har alltid vært viktig for
norske leger, men først i
de senere årene har det
blitt et begrep som brukes
selvstendig. I denne boken
vises det ofte til norsk forskning og norske pasientsikkerhetstiltak, noe som
bidrar sterkt til relevansen
for norske lesere.
Viktige deler av pasient
sikkerhetsarbeidet presenteres, men noen
aspekter er ikke omtalt i tilstrekkelig grad.
Dette gjelder f.eks. måling av pasient
sikkerhet som er et viktig, men vanskelig
tema. Til gjengjeld omhandler tre kapitler
i boken systematisk risikobasert tilnærming til pasientsikkerhet, noe de fleste synes
de gjør ved enhver pasientkontakt, men
som her settes inn i statistiske modeller.
Boken er delt inn i seks deler, 17
hovedkapitler og mange underkapitler.
Det er til sammen 20 forfattere som har
bidratt til ett eller flere kapitler. Redaktøren har på en god måte sydd dette sammen slik at det fremstår som en bok, og
ikke bare en samling tekster. Strukturen
er god og resultatet er at det er lett å finne
frem hvis man bare vil lese om ett tema.
Dette skyldes bl.a. at delene og kapitlene
har en kort introduksjon der innholdet
beskrives. Hvert kapittel avsluttes med
noen punkter til refleksjon og diskusjon,
samt forslag til videre lesning. I tillegg er
det en omfattende referanseliste.
Boken er lettlest, noe som bl.a. skyldes
at språket er godt harmonisert. Det
brukes mange sitater. Dette gjør boken
mer levende, men etter min oppfatning
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Pasientsikkerhet
– teori og praksis
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Universitetsforlaget, 2010
ISBN 978-82-15-01369-5
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blir det for mange sitater, og sitatene
bidrar til at boken enkelte ganger virker
tendensiøs.
Bokens målgruppe er «alle som er opp
tatt av pasientsikkerhet i norsk helsevesen». Her ligger bokens største svakhet.
Boken er om helsevesenet snarere enn
for helsevesenet. Norske leger vil kjenne
seg igjen i beskrivelsene, men boken gir
for lite veiledning i hvordan leseren bør
arbeide med pasientsikkerhet på egen
arbeidsplass. Kanskje er boken mest
egnet for andre yrkesgrupper som vil
lære om helevesenet. Boken også er egnet
for leger som skal arbeide mer spesifikt med kvalitet, f.eks. i sykehusenes
kvalitetsavdelinger og for alle andre som
skal arbeide med pasientsikkerhet på et
overordnet nivå. For leger som ønsker å
bli motivert til å arbeide systematisk for
bedre pasientsikkerhet i en klinisk hverdag er professor Peter F. Hjorts bok,
Uheldige hendelser i helsetjenesten – en
lære-, tenke- og faktabok, et bedre valg. ■
Øystein Flesland
Nasjonal enhet for pasientsikkerhet
Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten
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i fo r b i fa rt e n i B U S H RA ISHAQ

«

Jeg var nokså sjokkert da jeg fikk
telefonen fra Francis Sejersted, ja

Hun har skrevet avisinnlegg og uttalt seg om alt fra hijab og
arbeidsmuligheter for innvandrere til feminisme og toleranse
mellom religioner. Nå ville hun trappe ned på engasjementet.
Men så vant medisinstudent Bushra Ishaq en pris.

– Litt seint å si nå kanskje, men gratul
erer med Fritt Ords pris for 2010! Hva
tenkte du da du fikk vite at du hadde vun
net den?
– Det kom veldig brått på meg. Jeg var
på det tidspunktet innstilt på å trappe ned
på engasjementet mitt. Men den prisen ble
et vendepunkt, nå er jeg nesten forpliktet
til å fortsette. Og jeg var ganske sjokkert
da jeg fikk telefonen fra Francis Sejersted,
ja. Til vanlig er idealene for ytringsfrihet,
provoserende og krenkende ytringer, helt
motsatt av mitt forsett som har handlet
om å føre dialogens verdier inn på debatt
arenaen. At jeg vant prisen er et godt tegn,
noe som viser at man også verdsetter en
debattstil som bidrar til økt forståelse.
– Hvordan var det at du begynte å uttale
deg om hijab og andre aktuelle saker?
– Den hijabdebatten havnet jeg i ganske tilfeldig. Det var NRK som ringte meg
mens jeg satt som leder av Muslimsk Studentsamfunn. De lurte på om jeg kunne
stille opp i en tv-debatt. Først takket jeg
nei, og foreslo heller at lederen for Islamsk
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 Medisinstuent,
UiO, 2006  Forskerstudent,
Avdeling for Fysiologi,
IMB, Rikshospitalet
 Tidligere leder av
Muslimsk Studentsamfunn
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Bushra Ishaq ble, sammen med Abid Q.
Raja, tildelt Fritt Ords pris for 2010 for at
hun, som Francis Sejersted uttalte, «med sin
klare forankring i muslimsk tro og miljø og
med sin argumentasjon og brobyggende form
har bidratt til å videreutvikle forståelsen av
hva det vil si å leve i dagens flerkulturelle
samfunn».

 Fast spaltist i Aftenposten
 Fredsarbeider i Youth Global Harmony
Association
 Sitter i kontaktgruppen for Mellomkirkelig
råd og Islamsk råd Norge
 Styremedlem i Antirasistisk senter
 Medlem i Kvinnepanelet 2010
 Legevikar Lovisenberg diakonale sykehus
 Mottok Fritt Ords pris 2010 som den yngste
noensinne, og som første muslimske kvinne

Råd Norge skulle stille opp. Men han
mente at han som muslimsk mann fort
blir fremstilt som en tyrann i media, og
at jeg med min bakgrunn og posisjon, en
kvinnelig muslimsk leder uten skaut, ville
være en mer troverdig stemme. Så da NRK
ringte igjen, takket jeg ja.
– Hva synes du egentlig om debattmiljøet
i norske medier?
– Det kan være ganske hardt, med steile
fronter. Det eksisterer mye fremmedfrykt

om muslimer, og debatter om islam selger
bra. Jeg føler at jeg er blitt tatt godt imot
av media, selv om jeg er blitt kjørt hardt.
Det er et veldig sunt tegn at vi kan ha en
åpen debatt om slike ting, og som inkluderer flere stemmer. Det viser tydelig de
demokratiske verdiene i det norske samfunnet. Men vi må prøve å forstå hverandre,
heller enn å provosere hverandre.
– Føler du at mediene framstiller
synspunktene dine på en riktig måte?
– Stort sett, ja. Men det er litt vanskelig
i de tabloide mediene som på forhånd har
bestemt seg for en spesiell vinkling, og hvor
målet er en opphetet, polarisert debatt.
Derfor er jeg selektiv med hensyn til hvilke
medier jeg stiller opp for og avviser i blant
de premissene mediene setter for debatter,
om at man hele tiden skal angripe motparten. Det bryter med de verdiene jeg har
med meg fra min tro, om at man skal lytte
til og elske sin neste med respekt.
– Men du virker jo i hvert fall ganske
medievant nå. Så da regner jeg med at
vi får høre mer fra deg i tiden fremover.
Hvor finner vi deg om ti år?
– Jeg tør ikke planlegge noe så langt fram.
Jeg studerer jo medisin, og jeg satser på en
karriere innen legeyrket. Jeg har i hvert fall
ingen politiske ambisjoner foreløpig! ■
AV KARSTEN GUNDERSEN

