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Hovedavtaleforhandlingene i NAVO

For helseforetakene er det per i dag inngått 
en midlertidig hovedavtale. Denne har sitt 
utgangspunkt i en protokoll mellom Akade-
mikerne Helse og NAVO-Helse av 19.12. 
2001 som angir nærmere bestemmelser om 
forhandlingsordning, partsforhold, og som 
gjør deler av eksisterende hovedavtale 
i NAVO tradisjonell gjeldende. Denne 
midlertidige hovedavtale er prolongert 
inntil ny hovedavtale med NAVO er 
forhandlet frem.

Forhandlingene med NAVO-Helse om ny 
hovedavtale startet 9.10. 2003. Partene som 
er Akademikerne Helse (på vegne av sine 
medlemsforeninger) og NAVO, har som 
målsetting å ha forhandlet frem en ny 
hovedavtale innen utløpet av året. Viktige 
krav er retten til en egen hovedavtale for 

helseforetakene, å sikre partsforholdet for 
organisasjonene/forbundene, videreføre 
forhandlingsordningen i protokollen av 
19.12. 2001, sikre medbestemmelse og 
ivareta og bedre rettigheter for tillitsvalgte. 
Det er viktig å sikre arbeidsbetingelser og 
vilkår for å ivareta behov for ansattrepre-
sentanter i foretakenes styrer.

Anne-Gry Rønning Moe

anne-gry.ronning.moe@legeforeningen.no
Forhandlingsavdelingen

Ønske om kollegastøtteteam 
i Akademikerne

– Legeforeningens modell med 
støttegruppene, er en god modell når 
en kollega kommer i trøbbel.

Det sa Kåre Reiten da han orienterte om 
Legeforeningens arbeid med kollegastøtte-
tjenester, på en konferanse i regi av Akade-
mikerne den 25. september.

Akademikernes representanter tok opp 
spørsmålet om det er behov for et opplegg 
slik Legeforeningen har med kollegastøtte-
grupper, men da i en utvidet form.

Kåre Reiten, som er allmennpraktise-
rende lege i Stavanger, orienterte om 
modellen som Legeforeningen har valgt: 
– Det er kun et fåtall av de øvrige akade-
mikerforeninger som har en organisert 
kollegastøttetjeneste som denne, sa han.

Reiten har mangeårig erfaring fra sentral-
styret og som leder av Rogaland legefor-
ening, og kjenner støttearbeidet godt. Han 
sa at akademikersamarbeidet i fylkene ennå 
ikke har funnet sin form, og mente at 
å opprette slike kollegastøtteteam kanskje 
er en god måte å etablere kontakt mellom 
Akademikernes ulike underforeninger.

På konferansen var det deltakere fra alle 
akademikerforeningene. Flere gav uttrykk 
for at det er ønskelig at akademikerne etab-
lerer grupper som favner bredere enn Lege-
foreningens, og at de ser for seg både 
økonomisk, juridisk og psykologisk eksper-
tise i tillegg til leger i disse gruppene. Slike 
grupper må kunne suppleres med spesial-
kompetanse dersom det er behov for mer 
kompetanse enn hva som er i gruppen.

– Akademikernes ambisjon må være slik 
at alle medlemmer vet at de har et sted 

å henvende seg når det inntreffer kriser av 
faglig eller personlig karakter, sa en av 
deltakerne. Det kom også innspill på at 
ordningen bør være av preventiv karakter, 
og at Akademikerne bør utarbeide en mal 
som kollegahjelperne kan benytte i sitt 
arbeid.

Akademikernes leder, Christl Kvam, fikk 
med seg klare ønsker fra deltakerne. 
– Styret i Akademikerne vil nå drøfte 
saken, understreket Kvam i sitt avsluttende 
innlegg.

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Oppretter regionalt 
forskningsutvalg
Styret i Helse Øst har vedtatt at det skal 
etableres et regionalt forskningsutvalg 
i Helse Øst RHF, og at det skal avsettes 
øremerkede midler i størrelsesorden 1 % 
av basisrammen for 2004 til forskning. 
Omfang og kvalitet på den samlede forsk-
ningsaktiviteten skal være i samsvar med 
nasjonale målsettinger, skriver Helse Øst 
i en pressemelding. Det vil bli opprettet et 
regionalt forskningsutvalg som skal ha en 
rådgivende funksjon.
Les mer: www.helse-oest.no

Reduserte ventetider
Ventetidene i sykehusene fortsetter å gå 
ned, heter det i en pressemelding fra Hel-
sedepartementet. Gjennomsnittlig ventetid 
er redusert med om lag 8 % i forhold til 
samme tidspunkt i fjor. Antallet pasienter 
på venteliste for utredning og behandling 
i de somatiske sykehusene per august 
2003, viser en nedgang på 17 % fra samme 
tidspunkt i fjor. Ventetiden for barn og unge 
innen psykisk helsevern viser en kraftig 
nedgang.
Les mer: www.odin.dep.no/hd/norsk/
aktuelt/pressem/042071-070169/
index-dok000-b-n-a.html

Legestudenter 
får ikke praksis i Norge
300 norske medisinstudenter som studerer 
i Tyskland får ikke utføre det sjette og prak-
tiske året i Norge, skriver Universitas. Nor-
ske medisinstudenter i Tyskland trenger 
skriftlig attestasjon fra en dekan for å få 
godkjent et praksisår ved et norsk sykehus, 
men dekanene ønsker ikke å gå god for et 
slikt praksisår. I Tyskland er helsevesenet 
og de medisinske fakultetene underlagt 
samme organisatoriske enhet. Derfor for-
venter tyske myndigheter at fakultetene har 
innsyn i praksisplasser ved norske sykehus. 
– Ettersom de samme institusjonene er 
selvstendige enheter i Norge, kan vi ikke 
oppfylle deres krav, sier Johs Teigland, 
fakultetsdirektør ved Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Bergen, til avisen.
Les hele saken: www.universitas.uio.no/
nyhet/?sak=3550


