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LEDEREN HAR ORDET

VI MÅ TENKE FREMOVER
Det fagmedisinske arbeidet i Legeforenin-
gen skal styrkes. Dette skjer ved en omorga-
nisering som gjør den fagmedisinske aksen 
i foreningen tydeligere. Landsstyret har ved-
tatt å etablere et faglandsråd, med repre-
sentanter fra de fagmedisinske foreningene 
som skal ivareta og koordinere 
det fagmedisinske arbeidet.

Legeforeningen og under-
foreningene har lang tradisjon 
med å ivareta faget, ansvar for 
utdanning og, etter vår mening, 
pasientene. Likevel er det en 
fagforening, og vi kan mistenkes 
for å ville mele vår egen kake. Et 
av målene med omorganiseringen 
er i større grad å vise forskjel-
len mellom fagforeningen og fag 
og at de fagmedisinske foren-
ingene skal få større troverdighet overfor 
myndighetene.

Arbeidet gjennom vår fagmedisinske 
forening Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) 
er én av mange veier for å fremme vårt fag. 
Vi håper at våre medlemmer støtter opp om 
dette arbeidet, men også bruker alle andre 
arenaer for å øke forståelsen for at en stadig 
eldre befolkning trenger mer kardiologisk 
kompetanse og er ressurskrevende.

Høsten kommer fort og er kort og 
hektisk. Det er ikke bare kongresser og 
jakt som da foregår, neste års budsjett skal 
vedtas. Ved mange av våre sykehus har vi 
gjennom flere år opplevd litt strammere 

budsjett år for år. Dette har blant annet ført 
til reduksjon i antall sengeplasser. Norge 
ligger nå på 3,8 sengeplasser per 1000 
innbyggere mot et gjennomsnitt i OECD35 
på 4,7 (OECD Health Statistics 2017). Vi ser 
i det samme materialet at lengden på syke-

husopphold i Norge også er godt 
under gjennomsnittet i OECD. 
Mye av denne effektiviseringen er 
bra og resultat av bedre og mer 
effektiv behandling. Likevel går det 
en grense for hvor effektive vi bør 
være, særlig i en populasjon med 
eldre pasienter med sammensatte 
problemstillinger.

Vi får også høre at inn-
strammingene fører til ansettel-
sesstopp eller utsatt ansettelse 
i ledige stillinger. Dette rammer 

særlig ansettelse av unge leger i utdan-
nelsesstillinger. Det sier seg selv at dersom 
vi skal ha et bærekraftig helsevesen i årene 
som kommer, må vi ansette flere, ikke færre, 
unge leger for å få gode spesialister i neste 
omgang. Fra helseministeren og nedover 
må alle innse at et godt helsevesen er dyrt 
å drive i et høykostland og at man i hvert 
fall ikke må ta ut kortsiktig sparegevinst på 
det som fremtiden bygger på: utdanning og 
forskning. La oss sammen formidle dette 
budskapet der noen lytter.

Så håper vi på en god høst med mye 
godt arbeid, gode bidrag på ESC-kongressen 
og husk NCS´ høstmøte.
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