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Forskrift om ytelser i tjenesten2065

– Det er svært positivt at departe-
mentet vurderer behovet for en nær-
mere spesifisering av helsepersonells 
adgang til å motta gave, provisjon, 
tjeneste eller annen ytelse i tjenesten

Dette skriver Legeforeningen i en hørings-
uttalelse til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Legeforeningen jobber målrettet 
med dette spørsmålet, og ser et behov for 
å skape en klarere rollebevissthet mellom 
blant annet leger og legemiddelindustrien 
for derigjennom å øke allmennhetens tillit 
til helsetjenesten.

– Det er ønskelig med en slik formell og 
generell overbygning som en forskrift vil 
være, mener Legeforeningen, som samtidig 
vil understreke viktigheten av et samspill 
med bransjens egen regulering. Bransjen 
har selv gjennom egne retningslinjer og 
avtaler, en gjennomarbeidet og grundig 
regulering av området. Legeforeningen har 
regler knyttet til spørsmålet både i sine 
etiske regler, i samarbeidsavtale med Lege-
middelindustriforeningen og i arbeidet 
i Rådet for legemiddelinformasjon. Lege-
foreningen har i dette regelverket lagt opp 
til svært strenge og detaljerte retningslinjer 
på området.

– Problemstillingene knyttet til gaver til 
helsepersonell fra legemiddelindustrien og 
andre leverandører antas å være aller mest 
aktuell for legene som gruppe, men vi ser 
samtidig en økende tendens til at andre 
grupper er målgruppe for ulike former for 
markedsføring, skriver Legeforeningen.

I mange tilfeller anses det som ønskelig 
med et samarbeid mellom legemiddelindu-
strien og leger for å initiere og gjennomføre 
innovativ forskning og utprøving. Samtidig 
må det arbeides for å motvirke at rene kom-
mersielle interesser blir styrende, og at 
forskningen i realiteten er skjult markedsfø-
ring. Dette gir behov for klare retnings-
linjer.

Legeforeningen slutter seg til departe-
mentets vurdering av at det ikke er noen 
motsetning mellom offentlig fastsatt regel-
verk og bransjefastsatt regelverk på dette 
feltet. De to regelverk vil kunne utfylle 
hverandre og dermed i fellesskap bidra til 
klargjøring av problemkomplekset.

Les hele høringsuttalelsen: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=56710

Hanne Gillebo-Blom

hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Seminar om sykehusledelse2065

Tro mot tradisjonen vil Legeforenin-
gen også i år arrangere seminar om 
ledelse for sykehusdirektører og leger 
med lederansvar.

Seminaret – tidligere kalt Sjeflegeseminar – 
går nå inn i sitt 12. år. Det avholdes som 
vanlig på Soria Moria hotell og konferanse-
senter mandag 26. og tirsdag 27. september. 
Seminaret er annonsert på Overlegeforenin-
gens Internett-sider: www.legeforenin-
gen.no/overlegeforeningen og i Tidsskriftet 
nr. 13–14/2005, under kurs og møter.

Et viktig element i foretaksreformen er 
finansiering som styringsmiddel. Er prin-
sippet riktig? Skal helse behandles som 
andre varer og tjenester, underlagt økono-
miske lover som kanskje kan være skadelig 
for de av våre medborgere som er bosatt 
i grisgrendte strøk? Hvis dette er tilfelle, er 
da de økonomiske spillereglene vi nå er 
undergitt rasjonelle?

Dette er første tema på seminaret. Inspi-
rert av tsunami-katastrofen i Thailand og 
den stadige trusselen om nye infeksjonssyk-
dommer som kan ramme oss, tar vi også 
opp katastrofeberedskapen som våre insti-
tusjoner er pålagt å ha. Vi er også i ferd med 

å bli rammet av en obesitas-epidemi. Dette 
faktum var utgangspunktet for å diskutere 
forholdet mellom behandling og forebyg-
ging. Er kirurgi det eneste svaret på obe-
sitas-problemet? Hvis ikke, hvem har 
ansvaret for andre tiltak? Samhandling 
mellom første- og annenlinjetjenesten står 
her sentralt. Dette problemkomplekset vil 
bli belyst både fra primærhelsetjenesten og 
fra sykehusene.

De store endringene som har funnet sted 
og som fortsatt skjer, med rammene for vår 
institusjonshelsetjeneste, vil ha en effekt på 
våre medisinske realiteter. Vi tror at dette 
seminaret vil være et forum for å belyse 
slike endringer. Det vil derfor være et viktig 
møtested for utformingen av vår fremtidige 
medisinske hverdag.

Vi håper på mange deltakere og kon-
struktive debatter, og minner om påmel-
dingsfristen som er 15. august.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til 
sekretariatet v/Edith Stenberg, Postboks 
1152 sentrum, 0107 Oslo eller e-post: 
edith.stenberg@legeforeningen.no.

Brynjulf Ystgaard

brynjulf.ystgaard@stolav.no
Overlegeforeningen

Kunngjøring

Endret sjekkliste
I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling bestemt at sjekklis-
ten som kreves vedlagt søknad om spesia-
listgodkjenning i fysikalsk medisin og reha-
bilitering endres. Det nye skjemaet tas 
i bruk umiddelbart. Sjekklisten er sendt 
alle godkjente utdanningsinstitusjoner 
i fysikalsk medisin og rehabilitering, og er 
lagt ut på Legeforeningens nettsider. Skje-
maet kan også fås ved henvendelse til 
Legeforeningens sekretariatet v/E. Smith, 
tlf. 23 10 91 24.

Krav til tjeneste og fravær 
i spesialistutdanningen

Beregning av tjenestetid
Sentralstyrevedtak av 22.8. 1995 gjelder. 
Ved tellende tjeneste i relasjon til spesialist-
reglene, forholder man seg til den tjenes-
tetid som fremkommer av attest. Det er 
således ikke anledning til å tillegge den 
attesterte tjenestetid ferie, selv om ferie 
ikke skulle være tatt ut under tjenesten.

Fravær
Alt fravær fra tjeneste (uansett årsak, 
sykdom svangerskap mv.) går til fratrekk 
i beregning av tellende tjeneste for spesia-
listutdanningen. Permisjon for å delta i kurs 
er ikke fravær.

Militærtjeneste
Legetjeneste som militærtjeneste eller sivil 
plikttjeneste kan telle, men det er de 
samme krav som til annen tjeneste. Det vil 
si at tjenesten må være i utdanningsstilling 
ved godkjent utdanningsinstitusjon etc. 
For at tjeneste som lege under militærtje-
nesten skal kunne telle som spesialist-
utdanning i allmennmedisin, må tjenesten 
være kombinert med minimum 50 % stil-
ling i vanlig åpen, uselektert allmenn-
praksis. Tjenesten kan da telle fullt ut som 
tjeneste i allmennpraksis.

Medlemstilbud

Ny statusrapport
Legeforeningens femte statusrapport Rom 
for faglighet – til pasientens beste kan 
bestilles i papirversjon ved henvendelse til 
Posten, Den norske lægeforening, post-
boks 1152 sentrum, 01017 Oslo, eller 
e-post: posten@legeforeningen.no. Pris: 
kr 150 inkludert porto. PDF-versjon av rap-
porten kan lastes ned fra Legeforeningens 
nettsider: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=74277
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