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NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening       Nr. 2 – Juni 2016 

 

Kjære kolleger 
 
I dette nyhetsbrevet kan du bl.a. lese om Legeforeningens 
landsstyremøte og om "Fremtidens helsetjeneste" - et innlegg 
som ble presentert på Akershus legeforeningens styreseminar 
6. mai. 
 

Akershus legeforenings årsmøte avholdes onsdag 31. august.  
Vi håper det er mange av våre medlemmer som har tid og 
anledning til å komme. Årsmøtet etterfølges av temamøte, 
underholdning og middag. Våre to største helsepolitiske 
temaer vil bli diskutert; Ahus og Bærum sykehus.  

 

 

Saker i nyhetsbrevet: 

 Innkalling til årsmøte, temamøte, underholdning og middag, side 2 

 Landsstyremøtet i Legeforeningen 2016 – "Vårens vakreste eventyr", side 3 

 Nyheter fra PSL (tarifforhandlinger – årsmøte m.m.), side 4 

 Nyheter fra Bærum sykehus, side 6 

 C3 – Senter for fremtidig helse, side 7 

 Omtale av temakurs i barnevern, side 9 

 

Jeg ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! 

 
 
 
Arne Røde 

Leder 
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PRISER: 

Medlem: Årsmøte og forelesning (kr. 0,-) 

Medlem: Middag (kr. 500,-) 

Ledsager: Forelesning (kr. 0,-)Ledsager: 

Middag (kr. 990,-)  

 

IINNNNKKAALLLLIINNGG  TTIILL  ÅÅRRSSMMØØTTEE  --  TTEEMMAAMMØØTTEE  --  MMIIDDDDAAGG 

Akershus legeforening innkaller til årsmøte onsdag 31. august 2016 kl. 17.30 i   
Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo. 
Enkel bevertning fra kl. 17.00. 
 
Det er mulig for ledsager å delta på både forelesning og 
middag. Se priser under. 
 
På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding snarest 
mulig og senest 12. august. 
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla! 
 

PÅMELDING VIA LENKE: 
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31007 
 

SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av innkalling - 2. Valg av møteleder og tellekomité – 3. Godkjenning av saksliste 
4. Årsberetning 2015 – 5. Regnskap 2015 – 6. Forslag til budsjett 2017  

 

TEMAMØTE KL. 18.15: 

"Utfordringer og løsninger for sykehusene i Akershus" -  
   Opptaksområder og samarbeid med primærhelsetjenesten 

Ved direktør Jardar Hals, Bærum sykehus og direktør Øystein Mæland, Ahus 

 

Bærum sykehus: "Sammen for gode resultater"  

Ahus: "Hvordan snu underskudd og overbelegg til overskudd og 

underbelegg?" 

 

 

MIDDAG CA KL. 19.30 (bindende påmelding): 

Middagen inkluderer aperitiff, 3-retters, vin/mineralvann, 

kaffe/te. I prisen inngår også enkel bevertning før og under 

årsmøtet.  

Vedlagt følger ALFs aktivitetsregnskap og balanse per 

31.12.2015, samt årsberetning for 2015. ALFs 

lover/vedtekter ligger på vår nettside. 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker  
før årsmøtet.  
 
Innkallingen med aktivitetsregnskap og årsberetning vil bli sendt medlemmene i egen e-post. De 
ligger også ute på vår nettside: www.legeforeningen.no/akershus. Revisjonsberetningen for 2015 og 
budsjett for 2017 deles ut på årsmøtet.  

http://www.oslomilsamfund.no/home
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31007
http://www.legeforeningen.no/akershus


    3 

 

                 "Årets vakreste eventyr" 
 Ved Aage K. Huseby  

    Foretakstillitsvalgt på Ahus 

    Nestleder og fritt valgt styrerepresentant 

 

Holmenkollstafetten blir betegnet som vårens vakreste eventyr. Mange lag deltok fra Ahus, med 

gode resultater og høy sosial profil. Når enkelte i Legeforeningen karakteriserer Landsstyremøtet 

som vårens vakreste eventyr, er det nok et uttrykk for at de aldri har deltatt i Holmenkollstafetten.  

Debattene i landsstyret er faglige og fagpolitiske. Engasjement hos ung og gammel er stort, og 

avspeiler den store bredden Legeforeningen representerer. Retningslinjer og resolusjoner blir 

vedtatt, disse bringes videre inn i den helsepolitiske debatten.  

Foretaksmodellen var sentral i år. Regjeringen Solberg oppnevnte høsten 2015 et utvalg 

(Kvinnslandutvalget) til å utrede alternative modeller for statlig eierskap av spesialisthelsetjenesten. 

Utvalget skal legge fram sin tilrådning innen 1. desember 2016.  

Legeforeningen er en sentral høringsinstans, og har nedsatt et utredningsarbeid. Dette ledes av 

helseøkonom Jon Magnussen. Han redegjorde for fordeler og ulemper med foretak og 

forvaltningsmodeller. Landsstyret var usikre, men målet må være å få mer myndighet og autonomi til 

sykehusene. Svaret får vi først i desember 2016. 

 

 
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforening 

 

Etterutdanning av spesialister, grunnutdanning og ledelse i primærhelsetjenesten var også sentrale 

temaer. Det politiske innslaget med Høie, Michaelsen og Toppe, svarte etter beste evne på en rekke 

spørsmål fra salen. Debatten avslørte ingen stor politisk uenighet i helsepolitiske spørsmål.  

Totalt sett var dette et fredelig landsstyremøte, uten valg og kontroversielle saker. Neste år er 

landsstyremøtet i Ålesund i perioden 29.5 til 1.6 2017. Alle medlemmer ønskes velkommen.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2jLnl4oHNAhVEECwKHb6lClgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flegeforeningen.no%2FNyheter%2F2016%2F----------Stort-gap-mellom-oppgaver-og-ressurser%2F&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNEeOwDutU3UcGfEt0cvzIb9LALdxg&ust=1464696740481111
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   Nyheter fra PSL 
    Ved Sverre Dølvik 

    Vararepresentant styret og leder i PSL 
 

 

 
 
Litt om tarifforhandlingene  

Forhandlingene om normaltariffen, som av tidligere PSL-leder Truls Disen ble døpt til «vårens 
vakreste eventyr», er nå avsluttet. Etter lange dager og kvelder i departementets møterom, med 
luften fylt av alt annet enn godlukt og oksygen, var det ikke mye vakkerhet og eventyraktig som 
preger bildet. Men årets forhandlinger ble holdt i en meget god tone mellom partene, selv om det til 
dels var store uenigheter om de økonomiske forutsetningene. 

PSL og Legeforeningen stilte til start i årets oppgjør med en holdning preget av et positivt ladet 
bakteppe etter fullførte forhandlinger om ny rammeavtale. 
Inngåtte intensjonsavtaler med maler for samarbeidsavtaler mellom HF og avtalespesialister og 
veileder for arbeidet med disse hadde skapt forventninger om at nå ligger forholdene til rette for å 
øke antall utredninger og behandlinger i avtalepraksis. 
 
Det var derfor med overraskelse og undring vi mottok statens første utspill der man krevde at 
avtalespesialistene måtte tilbakebetale (såkalt underreguleres) et beløp på 50 millioner kroner, som 
skulle trekkes fra den økonomiske rammen. Begrunnelsen var at det var utført for mye arbeid 
sammenlignet med det som var forutsatt etter fjorårets forhandlinger.  
 
Vi kunne dokumentere at dette skyldtes en stor økning i mottaket av nye pasienter, noe som igjen 
utløser mer prosedyretakster enn det kontrollpasienter vanligvis gjør. I tillegg kunne vi vise til det 
uttalte politiske målet til helsemyndighetene og helseministeren om å øke bruken av 
avtalespesialistene.  Etter vårt syn fremsto motpartens tilbakebetalingskrav sett i lys av dette noe 
underlig. Dette brukte vi også i vår argumentasjon.  Tilbakemeldingen var at i denne sammenhengen 
diskuterer vi økonomi og ikke helsepolitikk. 
 
Vi lyktes til slutt å forhandle ned beløpet til 26 millioner, og den økonomiske rammen endte på 3,5 
prosent tillegg. Det er et resultat vi må si oss ganske fornøyde med, sett i lys av den totale 
økonomiske situasjonen i samfunnet. 
 
Men det blir ikke så mye igjen å fordele på takstene. En egenandelsøkning vedtatt av Stortinget 
beslaglegger 57 millioner av rammen til avtalespesialistene, i tillegg til at de 26 millionene i 
underregulering trekkes fra.  
 
Noen ganger får man en følelse av å delta i et Svarteper-spill. Det gjelder bare å ikke la den  
følelsen ta overhånd, men holde gnisten og humøret oppe. 
I den forbindelse er det all grunn til å gi en kjempehonnør til støtten, kunnskapen og erfaringen som 
JA-avdelingen har bidratt med i forhandlingene. Det er også grunn til å understreke et flott samhold 
mellom forhandlingsdelegasjonene til AF og PSL. Det er uhyre viktig å opptre samlet og støttende 
overfor hverandre. Det har vi gjort nå. 
 
Forhandlingene om fordeling av det som blir igjen til takster er også avsluttet. Ut fra det jeg har 
skrevet tidligere er det antagelig ganske tydelig at hoveddelen av økningen vår dette året vil ligge på 
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egenandelene, og ikke på takstene dessverre.  Videreutvikling av Normaltariffen med 
implementering av nye undersøkelser og behandlinger er det derfor liten grunn til å ha store 
forventninger om. 
 

Administrasjonskurs og årsmøte 

Det er allerede god påmelding til kurset. Per 1. juni er det 100 påmeldte medlemmer. 
Jeg minner om at det er begrenset antall plasser, og råder de av dere som har planlagt å delta om å 
være raske med påmeldingen. 
 

Videreutvikling av avtalespesialistordningen 

Det er i den nye Rammeavtalen, i kommentarfeltet til § 3.1, tatt inn følgende kommentar: 
«RHF har ansvaret  for avtalespesialistordningen i sin region. Det skal foreligge planer for utvikling av 
ordningen og hensiktsmessig bruk av avtalespesialistene. I dette ligger at det at det blant annet må 
være en plan for hvor mange hjemler det er behov for, i hvilke spesialiteter samt den geografiske 
fordelingen. Legeforeningen, gjerne ved tillitsvalgte i samarbeidsutvalget, skal informeres og 
involveres i planarbeidet.»  
 
I Helse Sør-Øst vedtok man i 2014 ny Handlingsplan for avtalepraksis frem mot 2020. Der står det 
mye om behovet for avtalehjemler, hvilke typer spesialiteter som det er størst behov for, og forslag 
til geografisk fordeling.   Det vil si at man allerede har en plan som langt på vei svarer opp de kravene 
som er nevnt i Rammeavtalen.  
Likevel har Helse Sør-Øst RHF etter at Rammeavtalen ble vedtatt, frosset utlysninger av nye hjemler 
og trukket tilbake allerede utlyste hjemler, i påvente av at en ny plan skal utarbeides. 
 
Det er sendt ut brev til Legeforeningen om sammensetningen av arbeidsguppen som skal lage denne 
planen. Her er RHFet og HFene tungt representert. Legeforeningen er tilgodesett med en enslig 
tillitsvalgt. PSL-styret synes at Legeforeningen er tildelt for liten representasjon i arbeidsgruppen, og 
mener at det er en fare for overkjøring av den tillitsvalgte i arbeidsgruppen. 
 
Uansett er de politiske føringene fra Helseministeren klare. Det skal opprettes flere hjemler og 
ordningen skal utvides slik at avtalespesialistene skal utgjøre en større del av 
spesialisthelsetjenesten.  Det siste året har antallet årsverk i avtalepraksis gått ned. Denne 
utviklingen er det god grunn til å tro at helseministeren liker dårlig. Så selv om Legeforeningen er 
tildelt tynn representasjon i arbeidsgruppen, er den bundet av de helsepolitiske bestillinger som 
kommer fra departementet. Selv om utviklingen tilsynelatende har stanset opp mener jeg vi har 
grunn til å forvente at vi kan imøtese en bedring på dette feltet. 
 
God sommer! 
 

 
 
 
Sverre Dølvik 
Leder 
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Nyheter fra Bærum sykehus 
Ved Toril Morken 

 Styrerepresentant Of 

Hovedtillitsvalgt Bærum Sykehus 

Vara Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken  

 

Sommeren er plutselig kommet til Bærum sykehus. Enkelte ansatte nyter solen i pausen, men det er 

fortsatt noen uker til ferien. På sykehuset vårt ønsker vi å ta godt hånd om pasientene og deres 

pårørende. Det er hyggelig når vi lykkes. Nylig skrev en tidligere assisterende fylkeslege i Budstikka om sin 

erfaring med sykehuset, om hvor trygg hun var når hun plutselig ble alvorlig syk og innlagt, en langhelg i 

mai. Hun skrev at ”det var en fryd å se hvordan helsepersonell av ulike slag og spesialister i ulike fag 

samarbeidet. Ekstra god var følelsen av å ha vært vitne til en velfungerende helsetjeneste av meget høy 

kvalitet der samarbeidet mellom nivåene fungerte prikkfritt selv i en periode da sykehuset hadde lav 

bemanning og pågangen av pasienter var meget stor.” 

Vi tillitsvalgte på sykehuset står sammen og taler sykehusets sak. Vi skriver i Budstikka vi også, slik som 

pasienter, pårørende og kommunepolitikere gjør. Vi vil at folk skal vite hvordan det står til med sykehuset 

- at Bærum er et godt sykehus og at våre fagfolk står ved pasientenes side. 

Mange pasienter og ansatte stopper meg i gangen på sykehuset og i heisen og sier ”stå på for sykehuset” 

og de er glade for den oppmerksomheten som sykehuset får. 

Vi som taler sykehusets sak er opptatt av at Bærum sykehus skal vokse i takt med innbyggernes behov. 

Sykehuset må vedlikeholdes og være oppdatert, slik som alt annet i samfunnet. Flere spør oss om 

sykehuset skal nedlegges. Nei, det er en stor misforståelse. Det er virkelig ikke mulig å legge ned Norges  

åttende største sykehus. Bærum er lokalsykehus for flere innbyggere enn sykehusene i Drammen, 

Kristiansand og Tromsø. Bare Oslo Universitetssykehus, Tønsberg, St. Olavs i Trondheim, Kalnes i Østfold, 

Stavanger, Haukeland og AHUS har større lokalbefolkning. Behovet for sykehuset øker i takt med at flere 

flytter til Asker og Bærum. Det er ingen sykehus i Oslo, Akershus eller Buskerud som kan ta over for 

Bærum sykehus. Vi ansatte og sykehuset må være der for pasientene. 

I de syv årene vi har vært i Vestre Viken er lite gjort for å vedlikeholde bygningene på sykehuset, særlig 

den eldste verneverdige delen. Nå har styret i Vestre Viken vedtatt å sette av penger fra driften, 1,6 

milliarder over ti år, fordelt på de tre sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg. De første årene fra 

2017 avsettes det 125 millioner i året til de tre sykehusene. Bærum får 50 % fordi det er størst. Det betyr 

kanskje 62,5 millioner i året, forutsatt at hele Vestre Viken går med overskudd. Det er allerede et 

vedlikeholdsetterslep på Bærum på ca. 800 mill. Bygningene trenger også jevnlig vedlikehold. De 1,6 

milliardene holder ikke til mer enn å reparere det som er forfalt. Dette bekymrer oss veldig.  

Bærum sykehus har ubenyttet kapasitet og store utvidelsesmuligheter. Sykehuset ble bygget for 460 

senger. I dag brukes ca. 200. Det er en stor tomt rett ved sykehuset som er ferdig regulert for 

sykehusformål.  

Bærum sykehus, med store ressurser er klar til å brukes. Engasjementet for sykehuset stopper ikke selv 

om det er sommer og snart ferie! Stå på for sykehuset! 
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C3 - Senter for fremtidig helse skal 
gjøre en forskjell 
Ved Kari J. Kværner 
Professor Dr. Med. og senterdirektør C3 - Centre for Connected Care,  

Oslo universitetssykehus 

 

Innlegget nedenfor er en oppsummering av et innlegg 

om fremtidens helsetjeneste presentert i Akershus 

legeforeningens styreseminar i mai. Med 98 millioner 

over 8 år fra Forskningsrådet er undertegnede leder av 

Senter for fremtidig helse.  Senteret skal sammen med 

næringsliv, forskere, kommuner og sykehus – Ahus, 

Sunnaas, og Revmatismesykehuset på Lillehammer  - 

utvikle, teste og ta i bruk nye produkter og tjenester som 

kan møte morgendagens behov for helsetjenester. Målet 

er at hver og en av oss skal tenke: jeg kan gjøre mer selv. 

 

 

Fremtidens helsetjeneste – teknologi og tjeneste hånd i hånd 

I gamle dager var urverket avgjørende for å kunne følge 

tiden. Tannhjulene og deres interaksjon - nøkkelspillere. En 

liten feil kunne stoppe klokken. Men den lot seg reparere - av 

dyktige fagfolk. Med ny teknologi rommer dagens 

klokkebegrep et ubegrenset antall hjelpefunksjoner; den kan 

skrive, ringe, diktere, registrere og samordne all aktivitet. 

Snart bærer håndleddet din samlede helsehistorikk. Vil hand-

over av helsedata i akuttsituasjoner bli å lese av klokkedata?  

Uansett - reparasjoner foretas av dyktige fagfolk. Medisinen 

er nøkkelspiller også i fremtidens helsetjeneste.  

Hjemmesykehus er ikke en fremtidsvisjon. Dagens teknologi 

gjør det mulig å behandle barn, unge, eldre og døende hjemme. Ved Oslo universitetssykehus og 

Ahus er hjemmesykehus for barn og palliative team virkelighet. Innen en rekke spesialiteter er 

arenanær tilnærming og behovet for spesialisttunge frontteam erkjent.  HelseOmsorg 21, nasjonal 

helse- og sykehusplan og primærhelsemeldingen utfordrer oss.  Diagnostisering og 

kronikerbehandling kan like gjerne skje utenfor sykehusene.  Jeg ser for meg at nye trender fører til 

forebygging og behandling av kronikere utenfor sykehus. Apper og selvmonitorering vil gi fastlegene 

en annen rolle som rådgiver og hjelper. Fagmiljøer utfordres, nye tjenester vil påvirke både spesialist- 

og grunnutdanningen. Samspillet mellom kommune, fastleger og spesialisthelsetjeneste må finne sin 

form.  
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Hvordan tenke nytt og fylle fremtidens helsetjeneste med godt medisinsk-faglig innhold? 
Leger skal drifte fremtidens helsetjeneste. Ny tjenester påvirker organisering. Helsebegrepet 

utfordres - hver og en kan gjøre mere selv. Med «Big Data», smart-teknologi og tingenes internett er 

nye metoder for diagnostikk allerede mulig, for eksempel Parkinsondiagnostikk på smartphone. Med 

EUs nye personverndirektiv fra 2017 skal personvernsensitivitet kunne ivaretas i nye skyløsninger. 

Automatisering er sammen med ”Big Data” en del av hverdagen gjennom operasjonsroboter, 

løfteteknikk og automatiserte funksjoner. Flytoget har allerede et integrert digitalt og analogt tilbud 

til deg; du trekker kort før påstigning, har Wi-Fi underveis og trekker kortet påny ved reisens slutt. På 

samme måte er digitale verktøy på vei inn som integrert del av pasientbehandlingen, blant annet ved 

alvorlig psykisk sykdom.  

Du kan lese mer om senteret her:  

http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/C3--Centre-for-Connected-Care-

er-offisielt-apnet.aspx 

 

 

 

Helse for morgendagen, hvordan fikser vi det? Funksjoner flyttes, oppgaver endres - men uansett: 

pasienten er kjernen i vår virksomhet. Felles for de som håndterer den bevisstløse pasient, 

skadepasienten og kreftpasienten er ønsket om at teamet fungerer. Pasienten skal oppleve helhet. 

Behandling er som et urverk, avhengig av hver enkelt del for ikke å stoppe opp. Drømmen i en 

komplisert helsetjeneste er knirkefrie utvekslinger. Teknologi, digitalisering og nye tjenester vil gå 

hånd i hånd – i nær framtid. Hvilken rolle skal Legeforeningen spille i dette? 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/C3--Centre-for-Connected-Care-er-offisielt-apnet.aspx
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/C3--Centre-for-Connected-Care-er-offisielt-apnet.aspx
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Omtale av temakurs i barnevern 
Ved Helge Vogt 

Medlem av kurskomiteen i Akershus legeforening 

 

4.-5. februar i år arrangerte kurskomiteen på vegne 

av Akershus legeforening og i nært samarbeid med 

Barne- og ungdomsklinikken på Ahus (BUK), et to 

dagers emnekurs i barnevern på Thon Hotel Arena, 

Lillestrøm under tittelen: «Vold, omsorgssvikt og 

helse blant barn og unge i Norge».  

Kurset var godkjent tellende med 15 timer til videre- 

og etterutdanningen i allmennmedisin, samt som 

valgfrie timer i ortopedi, barnesykdommer, psykiatri 

og barnepsykiatri. 

Vold, omsorgssvikt og psykiske/seksuelle overgrep, er den største trusselen mot barnehelse i 

Norge.  

Kurset var rettet mot alt helsepersonell som har ansvar for oppvekstsvilkår og helse hos barn og 

unge, spesielt fastleger.  Samhandling mellom faggrupper og etater var et avgjørende stikkord.  

 

Kursprogrammet som er gjengitt under «Utdannelses/Kurs» på hjemmesiden til Akershus 

legeforening viser et variert og høyt faglig nivå. 

Kursleder, overlege Ole Fredrik Zimmer fra BUK, 

sørget for en god gjennomføring av det tette 

programmet. I følge kursevalueringen var de 

nærmere 80 deltakerne stort sett meget fornøyde 

med kurset, men kunne ønske flere «caser» og mer 

om samarbeide.  

Legene på BUK hadde også en god opplevelse av 

kurset og kan tenke seg en gjentakelse om 1-2 år. 

https://legeforeningen.no/lokal/akershus/Kurs-og-konferanser/Kurs-og-konferanser/Vold-omsorgssvikt-og-helse-blant-barn-og-unge--i-Norge/

