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Arbeidsledighet trolig ikke noe problem
Tall fra Legeforeningen viser at det 
om noen år vil utdannes flere leger 
årlig enn det er jobb til. Dette vil føre 
til at norske leger i økende grad kom-
mer til å arbeide i utlandet, og at 
utenlandske leger vil finne det attrak-
tivt å komme til Norge for å arbeide, 
tror legepresidenten.

Allerede i dag er det en kraftig reduksjon i
antall ubesatte legestillinger og flere søkere
til utlyste stillinger, men Legeforeningens
president Hans Kristian Bakke ser ikke
mørkt på fremtiden.

– Jeg tror problemet løser seg ved at leger
som arbeider i Norge kommer til å reise til
utlandet for å jobbe. Samtidig som vi får for
mange leger, vil det bli legemangel i Dan-
mark og Sverige. Vi skal ikke se bort fra at

mange danske og svenske leger da vil flytte
hjem, sier han. Det er i dag ca.15% uten-
landske leger i Norge.

Bakke er mer bekymret for at de store me-
disinstudentkullene ikke skal få god nok
kvalitet på utdanningen: – Det er bekym-
ringsfullt at noen studenter må vente et halvt
år før de starter med turnustjenesten. Nå ut-
dannes det flere leger enn man har mulighet
til å gi turnustjeneste og spesialistutdanning.
Å opprette flere turnusplasser løser ikke pro-
blemet.

Sunt med konkurranse
– Jeg er ikke så veldig bekymret for en liten
arbeidsledighet blant leger, sier leder for
Norsk medisinstudentforening, Øyvind
Østerås. – Det vil kanskje komme pasien-
tene til gode, for da blir det de beste legene

som får jobb, sier Østerås som mener at kon-
kurranse blant legene kan være sunt.

– Der vi ikke kan ha for mange leger, er
imidlertid i turnustjenesten. Får vi for man-
ge leger i turnus, vil vi etter hvert utdanne
dårligere leger. Jo flere turnusleger, desto
færre pasientressurser og mindre veiled-
ningstid til den enkelte turnuslege. Det er en
grense for hvor mange turnusleger det kan
være for å beholde en kvalitativ god veiled-
ning. Jeg er redd for at vi er i ferd med å nå
denne grensen eller at vi kanskje allerede har
nådd den. For mange leger i turnustjeneste
betyr at vi ikke vil oppnå intensjonen med å
utdanne trygge leger som er trygge på egne
avgjørelser, sier Østerås.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen
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General-
forsamling/kurs
Alment praktiserende lægers forening av-
holder generalforsamling fredag 23.8. 2002
kl 1145 på Radisson SAS Atlantic Hotel,
Stavanger.

Foreløpig sakliste: 1 Årsberetning, 2 Regn-
skap, 3 Budsjett, 4 Valg av nytt fagutvalg.

I forbindelse med generalforsamlingen
arrangeres klinisk emnekurs i kardiologi i ti-
den 22.–24.8. 2002. Kurset er godkjent med
17 timer til spesialiteten allmennmedisin.

Program med invitasjon til hele arrange-
mentet er sendt samtlige medlemmer av yr-
kesforeningen. Påmeldingsskjemaet i pro-
grammet sendes Aplf snarest.

Primærlegen 
og medarbeideren
Alment praktiserende lægers forening min-
ner om kurset Primærlegen og medarbeide-
ren som finner sted på Soria Moria konfe-
ransesenter 29.–31.8. 2002.

Kurset setter søkelyset på kommunika-
sjon mellom lege, medarbeider og pasient.
Kursets form vil veksle mellom foredrag,
diskusjoner og grupper. Det er søkt godkjent
med 19 timer til spesialiteten allmennmedi-
sin. Lege og medarbeider fra samme kontor
prioriteres.

Invitasjon er sendt Aplfs medlemmer med
program og påmeldingsskjema. Påmel-
dingsfrist: 20.6. 2002.

Nord-Norge-
kurset 2002
Årets kurs blir et klinisk emnekurs i bilde-
diagnostikk. Det finner sted på det nyeste
hurtigruteskipet M/S  «Trollfjord» på tur fra
Tromsø til Bergen i tiden 24.–27.9. 2002.
Kurset søkes godkjent med 25 timer til spe-
sialiteten allmennmedisin.

Invitasjon med program og påmeldings-
skjema er sendt Aplfs medlemmer. Påmel-
dingsfrist: 20.6. 2002.

Wenche Brunell
Aplfs sekretariat

Seminarer i avdelingsledelse
Norsk overlegeforening vil også denne høs-
ten arrangere seminarer i avdelingsledelse
med støtte fra Kvalitetssikringsfond II.

Seminarene er viktige tiltak for å utvikle
kvalitet i avdelingsledelse og for å bygge opp
kontaktnett for avdelingsoverleger. Det er
også et mål å utvikle og rekruttere leger som
ledere både i og til denne typen stillinger.

Tidspunkt for seminarene er 17. og 8.9.
2002 i Bodø, 8. og 9.10. 2002 i Kristiansand,
29. og 30.10. 2002 i Bergen og 5. og 6.11.
2002 i Oslo. Fremmøte tirsdag kveld kl 18.
Seminarene varer til onsdag kl 1530.

Invitasjon med fullstendig program blir
sendt avdelingsoverlegene i de enkelte helse-
regionene. Se også Overlegeforeningens

hjemmeside: http: //www.legeforeningen.no/
overlegeforeningen.

Spørsmål kan rettes til Overlegeforenin-
gens sekretariat v/ Edith Stenberg, Postboks
1152 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post:
edith.stenberg@legeforeningen.no

Terje Keyn
Ofs lederutvalg


