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Den norske lægeforening

Fast ansettelse må være hovedregelen
Legeforeningen går mot regjerin-
gens modell til regulering av 
midlertidige ansettelser.

I møte den 5.11. 2003 vedtok sentralstyret 
at man ønsker en endring av arbeidsmiljø-
lovens bestemmelser slik at resultatet blir 
mindre bruk av midlertidige ansettelser.

Legeforeningen mener at hovedregelen 
i arbeidslivet må være fast ansettelse. 
Foreningen beklager også at det i media ble 
fremstilt som om Akademikerne støttet 
regjeringens forslag til regulering av 
midlertidige ansettelser.

Akademikerne, Utdanningsorganisasjo-
nenes Hovedorganisasjon (UHO), Lands-
organisasjonen (LO) og Yrkesorganisasjo-
nenes Sentralforbund (YS) trakk seg fra 
arbeidslivslovutvalget (ALLU) da regje-
ringen foreslo økt adgang til midlertidige 
ansettelser i forslaget til statsbudsjett for 
neste år. Akademikerne og de andre hoved-
organisasjonene mente at forslaget om 

midlertidige ansettelser må behandles 
sammen med andre endringer i lovverket 
som regulerer arbeidslivet, og at lovfor-
slaget derfor burde sendes tilbake til ALLU. 
Organisasjonene har bedt om et møte med 
de parlamentariske lederne på Stortinget for 
å drøfte lovforslaget.

– Forslaget er for viktig til å behandles 
isolert fra andre endringer i reglene 
i arbeidslivet, sier Hans Kristian Bakke. 
Han sier at Akademikerne også er uenig 
i regjeringens forslag om at arbeidsgivere 
skal kunne bruke skjønn for å avgjøre om 
ansatte skal være fast eller midlertidig 
ansatt.

I ettertid er det blitt kjent at statsbudsjet-
tets punkt om midlertidige ansettelser ikke 
vil bli etterkommet, som en del av budsjett-
forliket mellom Arbeiderpartiet og regje-
ringen.
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I industriens lomme?
Legers forhold til legemiddel-
industrien var tema da Norsk 
anestesiologisk forening inviterte 
til fagpolitisk debatt. 

– For å kunne forskrive riktige medika-
menter, er vi avhengige av å få kunnskap om 
nye legemidler og om de er bedre enn de 
gamle, sa avdelingsoverlege Einar S. Hysing, 
ved anestesiavdelingen, Rikshospitalet.

– For å tilegne oss denne kunnskapen, 
har vi behov for opplæring. Spørsmålet er 
om den skal skje gjennom reklame, ved 
legemiddelstøttet kursvirksomhet eller 
uavhengig undervisning. Leger har behov 
for tillit både fra pasienter og samfunnet for 
øvrig. Det er derfor viktig at pasientene 
stoler på at vi er mest mulig uavhengige av 
industrien, samtidig som vi er så godt 
opplyste at vi handler til pasientenes beste, 
utdypet Hysing. Han sa videre at et felles 
mål for leger og industri må være en bedre 
pasientbehandling i fremtiden.

– Leger har en lovpålagt plikt til å holde 
seg oppdatert, og spesialistene har stort sett 
fått sin utdanning sponset av industrien, sa 
Steinar Madsen ved Statens Legemiddel-
verk. – Dette er et av hovedproblemene som 
ikke lar seg snu over natten, fremholdt han.

Det ble i diskusjonen lagt vekt på at 
bevilgninger fra offentlige myndigheter og 
arbeidsgiver til etter- og videreutdanning av 
helsepersonell, bør styrkes betraktelig. Den 

generelle tørken innen forskning i Norge, 
som følge av begrensede forskningsmidler, 
ble nevnt som problematisk.

– Vi hadde ikke fått bedøvet enn eneste 
gris i vårt forskningsarbeid hvis det ikke 
hadde vært for støtten fra legemiddelindu-
strien, ble det påpekt fra salen.

Klarere regler for hvordan profesjonene 
skal forholde seg til legemiddelindustrien 
ble etterlyst.

– En forbedring av reglene må pågå som 
en kontinuerlig prosess, slik at begge parter 
opprettholder tillit til hverandre, sa Einar S. 
Hysing og understreket at åpenhet og tillit 
er nødvendig for å få dette til.
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Fondene dekker 
kun legitimerte utgifter
Sentralstyret har vedtatt at reiseutlegg kun 
honoreres etter regning, det vil si at det 
ikke foretas utbetaling for ulegitimert diett 
og nattillegg. Ordningen trådte i kraft 1.1. 
2003 og gjelder formelt sett bare de orga-
ner hvor sentralstyret har styreansvar. 
Sentralstyret har i den anledning bedt 
yrkesforeningene og fylkesavdelingene om 
å gjennomføre det samme opplegget for 
honorering av de reiser som finansieres av 
disse organene.

Advarsel fra Verdens 
legeorganisasjon
James Appleyard, lederen for Verdens lege-
organisasjon (WMA), advarer industrilan-
dene mot å ta for lett på store epidemier.

– Et nøkkelforsvar mot SARS og liknende 
epidemier, er et robust offentlig helsesy-
stem verden over, og et system som hele 
tiden er årvåkent i forhold til nye utbrudd av 
epidemier. Ett enkelt svakt ledd i kjeden kan 
utsette mange for en katastrofe, sa Appley-
ard på en internasjonal konferanse i Taiwan 
nylig. – Ikke noe land må ekskluderes fra 
Verdens helseorganisasjon og den lærdom-
men vi har tatt av forrige epidemi, sa han.
Les mer: www.wma.net/e/press/
2003_23.htm

Jan Henrik Rosland, Anne Berit Guttormsen, 
Einar S. Hysing, Audun Stubhaug og Kristine 
Wærhaug var blant dem som var samlet til 
debatt. Foto Lisbet T. Kongsvik


