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Den norske lægeforening

Anbudskonkurranse ved offentlige 
innkjøp og kunngjøring

Offentlige myndigheter er pålagt 
å gjennomføre anbudskonkurranser 
når avtalens totale verdi overstiger 
200 000 kroner.

Pålegget er hjemlet i forskrift om offentlige 
anskaffelser av 15.6. 2001 (hjemmel i lov 
av 16. juli nr. 69 om offentlige anskaf-
felser).

Dette innebærer at konkurranse med 
påfølgende forhandlinger gjennomføres 
etter kunngjøring. Kunngjøringen gjøres 
nasjonalt da helsetjenester oppfattes som 
uprioriterte tjenester etter forskriften. En 
forutsetning for å kunne få avtale om 
å levere helsetjeneste, er deltakelse 
i anbudskonkurransene.

Kunngjøringen skjer i Doffin – Norsk 
lysingsblad samt én riksdekkende avis. Den 

beste måten å sikre seg at man ikke mister 
kunngjøringen, er å kontakte Norsk 
lysingsblad og be om abonnement på 
angjeldende CPV-kode. Hovedkode for 
helsetjenester er 85.

Legeforeningen er informert om at Helse 
Øst RHF etter sommeren vil kunngjøre 
anbudskonkurranse når det gjelder kjøp av 
laboratorie-, røntgen- og sykehustjenester 
med innleggelse, samt dagkirurgiske 
tjenester.

Flere opplysninger finnes på nettsiden til 
Nærings- og handelsdepartementet, på 
www.norsk.lysingsblad.no eller direkte til 
databasen: www.fidus.us/Doffin/doffin.html
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Første yrkesforening med 50 % kvinner

Det er nå like mange kvinner som 
menn i Yngre legers forening.

Medlemstallet i Yngre legers forening (Ylf) 
har nok en gang passert 5 000. Årsaken er 
registreringen av nye cand.med.-kandidater. 
Yngre legers forening hadde per 1. august 
5 155 medlemmer, fordelt på 2 589 menn 
og 2 566 kvinner iberegnet leger i utlandet. 
Ser vi på medlemmer av Yngre legers 
forening under 67 år i Norge, er det totalt 
5 069 medlemmer, fordelt på 2 533 menn 
og 2 536 kvinner.

Om kort tid vil kvinneandelen i Yngre 
legers forening trolig også passere 50 % når 

det gjelder det totale medlemstallet, da det 
sannsynligvis fortsatt vil være flere menn 
enn kvinner som ønsker å bli overleger, og 
dermed overføres til Norsk overlegefor-
ening.

Yngre legers forening vil dermed bli den 
første yrkesforeningen med 50 % kvinner 
blant sine medlemmer.

Blant alle Legeforeningens tilknyttede 
foreninger er det fra før bare tre foreninger 
som har en kvinneandel over 50 %. Disse er 
Norsk medisinstudentforening med 60 % 
kvinner, Norsk barne- og ungdomspsykiat-
risk forening med 71,2 % og Norsk forening 
for palliativ medisin som har 51 % kvinner. 
Norsk gynekologisk forening som per i dag 
har 47 % kvinnelige medlemmer, vil trolig 
bli neste forening med en kvinneandel over 
50. Foreningen har allerede i dag 51,6 % 
kvinner blant sine yrkesaktive medlemmer 
under 70 år i Norge. I de øvrige yrkesfore-
ningene og i fylkesavdelingene, vil det ennå 
gå mange år før man kommer opp i en kvin-
neandel på 50 %. Blant leger under 67 år 
i Norge har vi beregnet at kvinneandelen vil 
passere 50 % i 2019.

Les mer på: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19960
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Akademikere positive 
til omstilling
En tredel av norske akademikere er positive 
til omstilling på jobben. Dette viser en under-
søkelse som Opinion har utført blant 700 av 
Akademikernes 128 000 medlemmer.

Ansatte i helsesektoren er noe mer 
skeptiske til omstilling, og bare 14 % mener 
at omstilling er positivt. Legeforeningens 
president Hans Kristian Bakke, som også er 
nestleder i Akademikerne, mener de lavere 
tallene blant legene skyldes at legene 
i større grad enn mange andre akademikere 
er avhengige av å fungere i team med 
annet helsepersonell.

– Det er derfor naturlig at omstilling 
omfattes mer tveegget i denne gruppen når 
mye tid går til prosesser rundt omstilling, 
mens pasientkøene stadig er store, sier 
Bakke i en kommentar på Akademikernes 
nettsider.
Les mer: www.akademikerne.no/
index.db2?id=1952

Lavere sykefravær
Bedrifter med såkalt IA-avtale får lavere syke-
fravær. Econ – Senter for økonomisk analyse 
har evaluert IA-arbeidet i 16 virksomheter. 
Konklusjonen er at arbeidet med Inklude-
rende Arbeidsliv er et effektivt virkemiddel for 
å få lavere sykefravær og for å hindre utstø-
ting.
Les mer: www.dkdigital.no/
oslo/econreports.nsf/id/
5B773FACE6EE66DDC1256D3B003

Hittil har det bare vært Norsk medisinstudent-
forening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk 
forening og Norsk forening for palliativ medisin 
hvor kvinneandelen har oversteget 50 %. 
Illustrasjon Øystein Førre


