
13 000 ansatte i Oslo kommune får ny
arbeidsgiver når staten overtar syke-
husene ved årsskiftet. Målet for kom-
munen er å medvirke til at overtakel-
sen gjennomføres på best mulig måte
for de ansatte.

For å ivareta de ansattes behov og interesser
har kommunen etablert et eget informa-
sjonssekretariat i samarbeid med de ansattes
organisasjoner. Sekretariatet åpnet i sommer
og holder til i Rådhusgaten 19, Oslo. Inn-
gangen er vis-à-vis Legenes hus.  

Sekretariatet er bemannet av Hallstein
Murtnes, tidligere nestleder i Kommunefor-
bundet, avdeling Oslo, Dag Andresen, Am-
bulansetjenesten i Oslo kommune og May
Lis Grindem fra Byrådsavdeling for helse og
sykehus.  Det har vært en forutsetning fra
kommunens side at de som bemanner sekre-
tariatet har god bakgrunn for å kunne besvare
spørsmål om reformen.

Kontoret har kun vært etablert kort tid,
men det er allerede kommet henvendelser fra
mange forskjellige  yrkesgrupper. Sekreta-
riatet informerer bl.a. om rettigheter ved
overføringen og rettigheter i forhold til ar-
beidsavtale, tariffavtale og pensjon. I saker
som ligger utenfor sekretariatets område, bi-
står de med henvisning til egne organisasjo-
ner, til arbeidsgiver eller til andre instanser i
kommunen. 

Det er utarbeidet en egen brosjyre med in-
formasjon om sekretariatet. Brosjyren er delt

ut ved sykehusene. Brosjyren er på norsk,
men vil også bli trykt på andre språk. 

Sekretariatet har åpningstid fra kl 0830–
1530. Det er et mål at alle som har behov for
det skal møte en åpen dør eller en åpen 
telefon. Sekretariatet kan nås på telefon 
22 33 21 10, 22 33 21 11 og 22 33 21 12.
Faks 22 33 21 13. E-post: info.sekretariat
@sensewave.com.

Ytterligere informasjon kan fås på: http://
hos.oslo.kommune.no

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Legeforeningen legger stor vekt på å
skolere tillitsvalgte og fagmiljøene for
å delta i regionalt arbeid i forbindelse
med reformen.

Sentralstyret har derfor vedtatt at det i løpet
av høsten skal gjennomføres fem regionale
konferanser. Møtene finner sted i september.
Hovedtillitsvalgte og representanter for fyl-
kesavdelingene vil delta på møtene. I tillegg
vil også styremedlemmene i de regionale sty-
rene bli invitert. Målsettingen er å se på
hvilke utfordringer reformen innebærer for
ansatte i sykehus og å forberede fagmiljøene
på deltakelse i regionale beslutninger. 

Strategigruppe
Sentralstyret  har også vedtatt at arbeidet med
forberedelse av de kommende forhandlinger
vedrørende sykehusforetak og medvirkning
i prosessen, skal forankres i den sentrale le-
delsen i Legeforeningen. Sentralstyret ved-
tok derfor på møte 12.6. 2001 å nedsette en

strategigruppe/foreløpig forhandlingsdele-
gasjon til å ivareta forberedelsene til for-
handlinger. Utvalget ledes av presidenten og
består av Bente Mikkelsen (Of), Einar S. Hy-
sing (Of), Finn Korsrud (PSL), Bente Kris-
tin Johansen (Ylf), Unn Nicolaysen (Ylf),
Kaare Gautvik (PSL) og Carl Erik Alm,
(Nmf). Øyvind Sæbø og Ellen Juul Ander-
sen møter fra sekretariatet.

Kurs for tillitsvalgte
Det vil også bli utarbeidet et kursopplegg for
tillitsvalgte særskilt innrettet mot foretaks-
etableringen og med opplæringspakker ret-
tet inn mot forhandlinger. Sentralstyret reg-
ner med at staten som sykehuseier utarbeider
generelle kurstilbud, mens Legeforeningen
vil ivareta det som er spesifikt for forening-
ens egne representanter. 

3.– 4.9. 2001 vil det bli gjennomført et fel-
leskurs for styrerepresentantene fra Norsk
kommuneforbund/Helse- og sosialforbun-
det, Norsk Sykepleierforbund og Legefor-
eningen. 

Eget nettsted
På Legeforeningens nettsider er det samlet
informasjon om statlige sykehusforetak, Le-
geforeningens høringsuttalelse samt linker
til andre aktuelle kilder. Adressen er:  www.
legeforeningen.no (se under Temasider –
Statlig overtakelse av sykehus.) 

Informasjon til tillitsvalgte
Reformen er utfordrende rent informasjons-
messig. Sekretariatet har derfor utarbeidet et
særskilt informasjonsblad, Nytt om helsefo-
retak, som sendes tillitsvalgte i institusjons-
helsetjenesten når det har skjedd noe nytt i
forbindelse med reformen. Informasjonen
sendes også til styrene i fylkesavdelingene,
spesialforeningene og yrkesforeningene, til-
litsvalgte ved universitetene og ansatte i fyl-
kesavdelingene, slik at disse gruppene blir
kjent med hva som skjer. 

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Skolering av tillitsvalgte om sykehusreformen

Dag Andresen og Hallstein Murtnes svarer på
spørsmål om sykehusreformen. Foto L.B. Johan-
nessen

Best mulig informasjon om reformen

Antall medisinstudenter i utlandet med
støtte fra Statens lånekasse for utdanning.
Studieår og studieland

1994– 1997– 1999– 2000–
95 98 2000 01

Ungarn 64 246 362 463
Tyskland 308 380 373 351
Polen 18 159 283 312
Danmark 37 92 144 181
Irland 8 48 108 119
Sverige 63 111 109 86
Storbritannia 9 29 64 70
Australia 1 19 60 63 
Tsjekkia 0 13 35 47
Nederland 19 33 50 47
Malta 0 9 13 13
USA 4 2 12 8
Østerrike 9 10 6 6
Italia 4 5 6 6
Spania 6 5 5 4
Island 11 4 4 3
Frankrike 10 5 4 2
Belgia 4 1 1 2
Sveits 4 4 1 1
Andre 0 18 24 33

Totalt 579 1 193 1 664 1 817

Kilde: Statens lånekasse for utdanning
Se også Legeforeningens Internett-sider:
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=1453
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=1454
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=1455
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=3835
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