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President Hans Kristian Bakke har presi-
sert at det er når arbeidsgiver unntaksvis
ikke har vært villig til å gi en lege slike opp-
gaver og myndighet, eller i enkelte tilfeller
har pålagt en lege oppgaver og ansvar, men
uten korresponderende myndighet, at Lege-
foreningen har funnet det nødvendig å si fra
om uklare ansvarsforhold.

Det er også klart at mange arbeidsgivere
har misforstått loven dithen at de er avskåret
fra å stille krav til medisinske kvalifikasjo-
ner ved utlysing av lederstillinger. Loven er
profesjonsnøytral slik at arbeidsgiver kan
definere hvilke krav til kvalifikasjoner som
skal stilles. Eier og arbeidsgiver er dermed
ikke fritatt fra ansvaret for grundig å vurdere
disse forhold. Legeforeningen har påpekt
behovet for en klargjøring fra Helsedeparte-
mentet på visse punkter.

Høyspesialisert
Sykehus er høyspesialiserte kompetansebe-
drifter under kontinuerlig medisinsk utvik-
ling, kjennetegnet av at den høyeste kompe-
tansen i forhold til virksomhetens primære
oppgaver finnes helt ute i det ytterste ledd
hvor pasienten behandles av legespesialis-
ten. Det er medisinske beslutninger som i
stor grad styrer virksomheten i den medi-
sinske enheten, også over behandlingsnivået.
Dersom dette nivået erstattes av rådgivning
uten beslutningsmyndighet, vil dette skape
uklarheter med hensyn til beslutningslinje
mellom behandlende lege, rådgiver og avde-
lingssjef.

Legeforeningen tar sterkt avstand fra en-
hver form for mobbing og trakassering som
er beskrevet, i forbindelse med arbeidsgive-
res valg av ledere.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen
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Antall medisinstudenter i utlandet med
støtte fra Statens lånekasse for utdan-
ning. Studieår og studieland
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Ungarn 64 246 463 485
Polen 18 159 312 357
Tyskland 308 380 351 318
Danmark 37 92 181 207
Irland 8 48 19 130
Storbritannia 9 29 70 70
Australia 1 19 63 77
Sverige 63 111 86 62
Tsjekkia  0 13 47 62
Nederland 19 33 47 45
Malta 0 9 13 12
USA 4 2 8 6
Italia 4 5 6 5
Østerrike 9 10 6 4
Spania 6 5 4 3
Island 11 4 3 2
Frankrike 10 5 2 2
Belgia 4 1 2 2
Sveits 4 4 1 1
Andre 0 18 33 30

Totalt 579 1 193 1 817 1 880

Kilde: Statens lånekasse for utdanning

Se også Legeforeningens Internett-sider:
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#me-
disinstudenter

Nyttig møte om ledelse av sykehusavdelinger
Helseminister Dagfinn Høybråten og pre-
sident i Legeforeningen Hans Kristian
Bakke møttes 2. august for å drøfte sider
ved ledelsesproblematikken av syke-
husavdelinger.

– Det var et konstruktivt møte, sier
Bakke, som legger til at møtet var et godt
initiativ fra helseministeren. Bakke me-

ner at det er satt i gang en prosess hvor de
uklarheter som har skapt uro, bl.a. ved
Kvinneklinikken ved Haukeland Syke-
hus, vil finne sin løsning. Det vil i løpet av
høsten være flere møter mellom Helsede-
partementet og Legeforeningen hvor le-
delse vil være tema.

Husk å melde endringer 
i styrer, råd og utvalg
Alle endringer i styrene i spesialforenin-
gene og endringer i råd og utvalg under
Legeforeningen, må meldes umiddelbart
til:
Organisasjonsavdelingen
Den norske lægeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

eller til e-post: 
klara.enebakk@legeforeningen.no


