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Den norske lægeforening

Stø kurs i Nmf
Satsing på studiekvalitet og sikring av 
en god turnustjeneste vil være viktige 
arbeidsområder for Norsk medisin-
studentforening (Nmf) også i året 
som kommer.

Årets landsmøte i Nmf ble avholdt 
i Tromsø 12.− 14. mars. Møtet var preget 
av en god stemning, selv om det rår mye 
usikkerhet i viktige saker. Særlig gjelder 
dette turnustjenesten. Spenningen er knyttet 
til hva myndighetene akter å gjøre for å løse 
problemene med kandidater som venter på 
turnus. Nmf vil arbeide for å sikre medlem-
menes rettigheter i praktiske forhold ved 
avtjening av turnus, og at dagens pressede 
situasjon får minst mulig konsekvenser for 
medlemmene.

– Det er viktig at vi også fokuserer på 
kvaliteten på turnustjenesten. Den er en 
viktig del av utdanningen vår, men det er 
ikke selvsagt at dagens ordning er den opti-
male. Dersom det ikke er mulig å opprett-
holde kvaliteten innen dagens system må 

man se seg om etter alternative løsninger, 
sier Erlend Strønen, leder av Nmf.

Foreningen vil fortsette å satse på utveks-
ling og samarbeid med medisinstudentforen-
inger i andre land. Nmf retter blikket utover, 
og ønsker å arbeide for at standarder for lege-
utdanning fra World Federation for Medical 
Education (WFME) tas i bruk også i Norge.

– Det vil være viktig for norske leger å ha 
en utdanning som kan godkjennes på det 
internasjonale arbeidsmarked. Selv om orga-
nisasjonen bruker mye tid på å arbeide for 
å sikre sine medlemmers fremtidige yrkesliv, 
ønsker man også å ta vare på engasjementet 
hos dagens studenter, sier Erlend Strønen.

Landsmøtet drøftet også humanitærak-
sjonen MedHum, som Nmf arrangerer 
annethvert år. Denne aksjonen gir norske 
medisinstudenter mulighet til å gjøre en 
innsats for primærhelse og forebyggende 
helse i utviklingsland.

Ingrid Grøstad

ingrid.grostad@studmed.uio.no
Norsk medisinstudentforening

Overrasket over kutt i kursstøtte
Det vekker forundring at legemiddel-
industrien ønsker å flytte kontakten 
med legene til arenaer hvor den selv 
definerer budskap og innhold.

– Jeg er forundret over at dette vedtaket 
fattes mens vi er inne i en prosess for å revi-
dere den eksisterende samarbeidsavtalen 
(1), sier president Hans Kristian Bakke om 
vedtaket som Legemiddelindustriforen-
ingen (LMI) nylig fattet på en ekstraor-
dinær generalforsamling. Vedtaket inne-
bærer at «enhver direkte eller indirekte 
økonomisk medvirkning» i aktiviteter som 
gir tellende timer i legers videre- og etter-
utdanning ikke lenger er tillatt.

– Vedtaket fremstår som at legemiddel-
industrien ensidig ønsker å definere møteplas-
sene mellom leger og industrien, sier Bakke. 
– Med dette flytter man seg fra formelle 
arenaer med stor grad av åpenhet, og hvor det 
faglige programmet har et innhold som lege-
middelindustrien ikke har noen innflytelse på 
eller kontroll over. I stedet ser det ut som om 
industrien nå ønsker å møte legene på arenaer 
med mindre grad av åpenhet, og hvor man 
tilbys et faglig program som legemiddelindu-
strien selv definerer. Dette vil i tilfelle være 
en meget uheldig utvikling.

Vedtaket vekker også reaksjoner 
i spesialforeningene (2). Svend Aakhus, 
leder i Norsk cardiologisk selskap, mener 
det er overraskende at LMI gjør et ensidig 

vedtak for sin side av samarbeidet, når 
Legeforeningen nå er inne i en bred og 
inkluderende prosess for revurdering av de 
eksisterende retningslinjer. Han får støtte 
fra leder i Norsk kirurgisk forening, Lars 
Vasli, som sier legemiddelindustrien med 
dette lemper store kostnader over på 
legenes arbeidsgiver, sykehusene. Torgeir 
Fjernestad, leder av fjorårets arrangements-
komité for Nidaroskongressen, ser imid-
lertid ingen problemer ved at industrien 
ikke lenger vil ha utstillinger og stands ved 
kurs og konferanser.

I en rapport fra Statens legemiddelverk 
(3) er et av forslagene at bevilgningene til 
videre- og etterutdanning for helsepersonell 
skal økes fra offentlige myndigheter og 
arbeidsgivere, slik at støtten fra industrien 
utgjør en mindre andel av den totale støtten.

Saken kommer opp til behandling på 
Legeforeningens landsstyremøte 25.–27. mai.

Kari Ronge

kari.ronge@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Års- og vårmøter 
i yrkesforeningene

■ Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) 
har årsmøte og vårmøte 10.–14. mai på 
Clarion Hotel, Stavanger. 
For ytterligere informasjon, se: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=39930&subid=0

■ Offentlige legers landsforening (OLL) har 
årsmøte og landsrådsmøte 12.–14. mai 
på Solstrand fjordhotell, Os ved Bergen. 
For ytterligere informasjon, se: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=39930&subid=0

■ Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) har 
årsmøte 13.–14. mai i Auditorium 1, Bio-
logisk Basalbygg, Haukeland Universi-
tetssykehus. 
For ytterligere informasjon, se: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=6890

Enighet om ny hovedavtale
Som den siste av hovedsammenslutnin-
gene, har Akademikerne Helse underteg-
net protokoll om ny hovedavtale. Hoved-
avtalen har varighet fra 18.3. 2004 – 31.12. 
2007.

Kravet om å videreføre den avtalestruk-
turen som midlertidig er avtalt med NAVO, 
dvs. med tre overenskomstnivåer (A1, A2 
og B-del), er videreført for førstkommende 
overenskomstforhandling – for Legefor-
eningens vedkommende i en egen proto-
koll til hovedavtalen.
Les hele avtalen: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=40917


