
AKTUELT I FORENINGEN       

336 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2005; 125

Generalsekretær 

Terje Vigen 
terje.vigen@legeforeningen.no
Telefon 23 10 91 82

Informasjonssjef 

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Telefon 23 10 91 71

Legeforeningens sentralstyre

President Hans Kristian Bakke
Visepresident Torunn Janbu
Lars Eikvar
Ottar Grimstad
Anne Mathilde Hanstad
Terje Bjørn Keyn
Asle Wilhelm Medhus
Tone Dorthe Sletten
Ragnhild Øydna Støen

E-post til sekretariatet sendes 
legeforeningen@legeforeningen.no eller 
fornavn.etternavn@legeforeningen.no
Stoff til seksjonen Aktuelt i foreningen 
sendes informasjon@legeforeningen.no

Den norske lægeforening

Venter krevende sykehusforhandlinger
336
Det er grunn til å regne med at 
revisjon av overenskomsten for 
sykehuslegene vil innebære krevende 
forhandlinger.

12.1. i år overleverte Legeforeningen 
kravene i A2-delen av overenskomsten 
i forhandlingsmøte med NAVO.

Etter den virketid som avtalene er basert 
på, skulle det gjennomføres en revisjon av 
overenskomstene i NAVO-området fra 1.4. 
2004. Akademikerne Helse leverte kravene 
25.3. 2004. Etter nærmere drøftinger mel-
lom partene (Akademikerne Helse og 
NAVO) – og i lys av den meget konflikt-
fylte forhandlingssituasjonen som for øvrig 
avtegnet seg på foretakssektoren våren 
2004 – ble man enige om å utsette forhand-
lingene til etter sommerferien 2004. Kra-
vene var basert på en videreføring av gjel-
dende sosiale bestemmelser og regulerings-
nivå for disse, supplert med noen meget 
avgrensede forbedringer.

Forhandlingene ble tatt opp igjen 14.9. 
2004. NAVOs tilsvar inneholdt et meget 
krevende opplegg for desentralisering av 
sosiale rettigheter og bestemmelser som 
Akademikerne i dag har samlet på A1-nivå 
i overenskomstsystemet. For alle andre orga-
nisasjoner enn Legeforeningen ville forslaget 
bety en regulering på foretaksnivå. Et slikt 
systemkrav har samtlige av organisasjonene 

i Akademikerne avvist. Kravet anses å være 
en risikoøkning og en mulig trussel mot den 
fremtidige ivaretakelsen av de sosiale rettig-
hetene for medlemmene. Det er for stor usta-
bilitet i foretaksorganiseringen. Avtaleverkets 
plass er utrygg i forhold til fusjoner, nedleg-
gelser og omorganisering til at dette kan 
godtas. Akademikerne mener at NAVO i alt 
for stor grad betrakter helseforetakene som 
ordinære bedrifter og ikke som en del av en 
samlet offentlig tjenesteproduksjon 
i velferdssamfunnet.

I etterkant av forhandlingsmøtet 14.9. 
2004 har det vært holdt en rekke sonderings-
møter med NAVO for om mulig å finne en 
løsning slik at lønnsoppgjøret kunne komme 
skikkelig i gang. Det har ikke gitt de resul-
tater som en kunne håpe på. Uenigheten om 
reguleringsnivået for de sosiale bestemmel-
sene trekkes dermed videre i  orhandlings-
runden. Det har tatt lang tid å utforme en 
protokoll om dette som det var mulig 
å oppnå enighet om, og som ikke la føringer 
på sluttresultatet i forhandlingene eller even-
tuelt i en megling. 22.12. 2004 ble proto-
kollen undertegnet. Det er grunn til å regne 
med at de krav Legeforeningen nylig har 
overlevert i sitt forhandlingsmøte med 
NAVO, også blir krevende forhandlinger.

Øyvind Sæbø

oyvind.saboe@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen
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Legeforeningen har flere ganger tatt 
opp overfor Stortinget det urimelige 
i at flytteutgifter i forbindelse med 
pålagt turnustjeneste heretter ikke 
dekkes fullt ut.

Bevilgningen til reise- og flytteutgifter til 
turnusleger er i forbindelse med behand-
lingen av statsbudsjettet for 2005 vedtatt 
redusert med minst 30 %. Dette innebærer 
at turnuslegene selv må dekke flytteutgifter 
med inntil kr 10 000 ved tiltredelse i stilling 
i sykehus og kommunehelsetjenesten. 
I Finnmark, Troms med unntak av Tromsø, 
Nordland og Sogn og Fjordane ytes til-
skudd til flytting i sin helhet.

Halvannet års samlet turnustjeneste 
i sykehus og i kommunene er en obligato-
risk del av legeutdanningen i Norge, frem-
holder Legeforeningen, som mener det er 
dypt urimelig at turnuslegene skal påføres 
ytterligere kostnader knyttet til en tjeneste 
av beordringsmessig karakter. I tillegg 
reagerer Legeforeningen sterkt på at infor-
masjonen kommer sent og rammer turnus-

leger som er midt i tjenesten. Rundskrivet 
medfører også innstramming i deknings-
graden i forhold til obligatoriske kurs for 
turnusleger som fylkeslegekurset (1). Lege-
foreningen reagerer kraftig på dette og har 
i brevs form bedt Sosial- og helsedirekto-
ratet begrunne vedtaket. I svaret fra direk-
toratet fremgår det at kursene vil bli admi-
nistrert av fylkesmannen som tidligere. 
Endringen er at utgiftene ikke lenger dekkes 
innenfor reise- og flytteutgifter, men over 
en annen budsjettpost. Refusjon av reise-
utgifter til fylkesvise veiledersamlinger vil 
også bli refundert som tidligere.

Ordningen er fra 1.1. 2005 administrert 
av Statens autorisasjonskontor for helseper-
sonell (SAFH).

Åse Brinchmann-Hansen

ase.brinchmann-hansen@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Litteratur

1. Sosial- og helsedirektoratet IS-21/2004 Rundskriv 
Tilskudd til reise og flytting for turnusleger og 
fysioterapeutkandidater (samt noen jordmorkandi-
dater).

Nytt turnusråd
Sentralstyret har oppnevnt følgende repre-
sentanter til Legeforeningens turnusråd for 
perioden 1.1.– 31.12. 2005: Ole Jacob 
Nilsen (Yngre legers forening), Synne 
Torkildsen (vara), Bjørn Ove Kvavik (Ylfs 
kontor), Liv Marit Fagerli (vara), Torstein Vik 
(de medisinske fakultetene), Torkjel Tveita 
(vara), Åse Brinchmann-Hansen (Legefor-
eningens sekretariat), Øydis Rinde Jarand-
sen (vara), Olav Thorsen (Alment praktise-
rende lægers forening), Unni Aanes (vara), 
Kristin Aase (Norsk overlegeforening), Arne 
Runde (vara), Svein Zander Bratland (Leger 
i samfunnsmedisinsk arbeid), Vegard Vige 
(vara), Torstein Schrøder Hansen (Norsk 
medisinstudentforening) og Tobias 
Schmidt Slørdahl (vara). Olav Thorsen fort-
setter som leder.

Funksjonstiden for turnusrådet er to år 
og følger sentralstyreperioden. For 
å komme i takt med denne, er rådet opp-
nevnt for ett år med mulighet for reoppnev-
ning etter denne perioden.

Sykefraværet går riktig vei
Sykefraværsstatistikken som ble lagt frem 
21.12. 2004 viser en gledelig reduksjon 
i sykefraværet. Det legemeldte sykefravæ-
ret er sunket med 23 %. Det egenmeldte 
sykefraværet er imidlertid ikke gått ned.

Samfunnsmedisinsk konferanse
Yrkesforeningen Leger i samfunnsmedi-
sinsk arbeid (LSA) arrangerer 14.–15. april 
2005 en konferanse med tittelen «Du skal 
ikke tåle så inderlig vel…» i Tromsø.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=56401


