NYTT FRA SABORG - NOVEMBER 2012
Tema:

Møte med Helse- og Omsorgsdepartementet
Kort om Forskningsseminar og Kontaktforum

SABORG har hatt møte med Helse- og
omsorgsdepartementet
John Petter Lindeland og Anders Jensen hadde på vegne av SABORG et positivt
møte med Helse – og omsorgsdepartementet 9. oktober. Representantene fra
departementet var avdelingsdirektør Cathrine Dammen, seniorrådgiver Torunn
Omland Granlund og rådgiver Jon Espelid.
Fra departementets side ble det gjort rede for at politisk ledelse hadde bedt om at
departementet skulle invitere SABORG til et møte på bakgrunn av vårt brev på
forsommeren.
Etter en presentasjon av SABORG og de endringene som har skjedd i
sammenslutningen de siste to år, og bakteppet for disse endringene (bl.a. de ulike
begrunnelser for å melde seg ut) redegjorde vi for SABORGS arbeid pt. med fokus
på pasientsikkerhet, forskning og kvalitetsutvikling, samt de konkrete aktiviteter og
prosjekter vi gjennomfører og planlegger, - som Forskningsseminar, Kontaktforum,
samarbeid med Datatilsynet om veileder for journalføring og utredning av CPD.
Etter dette presenterte vi det vi opplever som en av våre hovedutfordringer, nemlig at
den viktigste reguleringsmekanismen fra myndighetenes side (Registerordningen)
ikke fungerer etter hensikten, og at godkjenningsordningen slik denne blir forvaltet i
dag ikke bygger opp under arbeidet med økt pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling på
feltet.
Vi tok også for oss hvordan vi mener at myndighetene kan støtte opp under dette
viktige arbeidet, dels ved å støtte opprettelsen av et overordnet klageorgan, dels ved
å initiere forberedelser til en gjennomgang og revisjon av godkjenningsordningen for
utøverorganisasjoner med mål om at den skal fungere iht til intensjoner nedfelt i off
utredning og St.prop.
Avslutningsvis informerte Helse- og Omsorgsdepartementet om at de ville lage en
sammenfatning av møtet til politisk ledelse med anbefaling om et nytt møte mellom
partene der også Helsedirektoratet er med.
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Om årets Forskningsseminar og Kontaktforum
Det ble en svært god gjennomføring av årets Forskningseminar og Kontaktforum, og
det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne i etterkant.
Det er lagt ut en kort oppsummering fra disse to dagene på SABORGs nettside under
Arrangementer. Noen av foredragsholderne har også gitt tillatelse, slik at deres
presentasjoner vil bli lagt ut på nettsiden.
Flere av deltagerne har gitt uttrykk for at det de fikk ta del i under disse to dagene var
så verdifullt og relevant, at de mener arrangementet må gjøres kjent og tilgengelig for
langt flere enn de 53 som deltok i år. SABORGs arbeidsutvalg vil bidra med det vi
kan for at dette skal lykkes. Samtidig ber vi medlemsorganisasjonene om å bidra,
både ved å oppfordre medlemmer i egen organisasjon til å delta og gjennom
markedsføring via organisasjonens nettverk.
Planlegging av 2013 arrangementet starter like over nytt år. Vi oppfordrer dere alle til
å komme med forslag til temaer og foredragsholdere som dere ønsker å høre mer
om og av. Send det gjerne nå med en gang!

Vennlig hilsen
SABORGs Arbeidsutvalg
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