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Legekontrollen
2005-05-27 Leder, Dagens Medisin 10/05.

PRESIDENTEN I LEGEFORENINGEN, Hans Kristian Bakke, mener staten
Opphav:
går for langt ved å tillate andre enn legene henvisningsrett til
Leder, Dagens Medisin 10/05
spesialisthelsetjenesten. Han mener for eksempel at verken optikere eller
tannleger bør få slike rettigheter og at pasientene bør ta turen innom sin
fastlege før spesialistene koples inn. Bakke vil heller ikke at kiropraktorer og manuelle terapeuter skal få
sykmelde pasienter uten at de først er henvist fra fastlegen. Fra ulike yrkesgrupper kan Bakke komme til å bli
møtt med argumenter om at han driver god gammeldags profesjonskamp. Dette er i så fall langt på vei en
uberettiget kritikk. Det har vært et hovedtrekk ved vår helsepolitikk de senere årene å skape forutsigbarhet og
oversikt i vårt medisinske og sosiale landskap. Galopperende utgifter innen sektoren har skapt hodebry for
regjering etter regjering. På et tidspunkt måtte de erkjenne at en stor del av kostnadsdriverne innen helsevesenet
lå utenfor deres kontroll. Koblingen mellom en aktiv medisinalindustri og leger med nær ubegrenset innflytelse på
forskrivinger, henvisninger og trygding, ga uheldige utslag for en rekke andre sektorer i samfunnet. Resultatet har
blitt en innskrenking og kontroll av legenes domener. I et slikt perspektiv er det desto merkeligere at staten nå
ønsker å utvide spektret av profesjoner med henvisningsrett. Vi kan ikke se annet enn at en slik utvidelse
uvilkårlig vil føre til henvisninger som ville ha hatt godt av en vurdering fra et allmennmedisinsk ståsted, en
funksjon fastlegen vanligvis er satt til å ivareta. Dette dreier seg selvfølgelig om økonomi, men først og fremst om
behovet for å få en samlet oversikt over pasientenes medisinske historie. Like fullt er det grunn til for legene å
merke seg de signalene som staten nå sender ut når det gjelder andre helseprofesjoners kvalifikasjoner og
kompetanse. Dette er signaler om behov for økt samarbeid blant ulike ekspertgrupper. Det kunne ha vært
ønskelig at presidenten i Legeforeningen også uttalte seg i så måte.

Exit Alvheim
JOHN I. ALVHEIM har fylt 75 og takket i helgen for seg som norsk politiker. Nå gjenstår bare noen få dager på
Løvebakken før Telemarks Trompet velfortjent kan tone ned sin harrrmdirrrende kritikk. Det kommer selvsagt ikke
til å skje. Til høsten kommer det bok og en foredragsturné som ganske sikkert vil ligne en langvarig populistisk
valgkamp. For et par år siden kåret Dagens Medisin John I. Alvheim til Helse-Norges mektigste mann. Det var en
samlet jury av innflytelsesrike mennesker i sektoren som sto bak kåringen. Alvheim hadde gjennom en årrekke
opparbeidet seg en plass som kunnskapsrik politiker med et ærlig engasjement. Slikt vokser ikke på trær i Norge.
Rett nok har den tidligere anestesisykepleieren og sykehusdirektøren tatt noen kjappe svinger innimellom. Nå og
da har han unnlatt i å innse de langvarige konsekvensene av sine standpunkter. Likevel har vi vent oss til hans
harme og engasjement som et følelsesmessig korrektiv innen en sektor som altfor ofte preges av kalde og
kyniske økonomiske betraktninger. Som norsk parlamentariker vil han bli savnet.
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