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Den norske lægeforening

Nei til plikttjeneste i samiske strøk
Finnmark legeforening sier nei til et 
forslag om plikttjeneste for leger som 
er kvotert inn på medisinstudiet.

Medlemsmøtet i Finnmark legeforening 
vedtok 26.11. 2004 – mot to stemmer – 
følgende: «Medlemsmøtet i Finnmark lege-
forening vil ta avstand fra forslaget om 
plikttjeneste i samiske strøk for leger 
kvotert inn på medisinstudiet grunnet 
samisk kompetanse.»

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag 
fremmet av Olav Gunnar Ballo, Sosialistisk 
Venstreparti (SV). Her påpeker han at det 
foreligger rekrutteringsproblemer for 
allmennleger til samiske kjerneområder 
i indre Finnmark, og også til distriktskom-
muner i andre deler av Norge.

– I enkelte kommuner har man vært 
avhengig av utenlandske legevikarer for 
å dekke opp for legemangelen. For samisk-
talende pasienter kan dette ha skapt sterkt 
mangelfulle helsetjenester, både fordi man 
ikke har kunnet gjøre seg forstått overfor 
helsepersonellet, og fordi forskjellen 
i kulturbakgrunn mellom helsepersonell og 
lokalbefolkningen kan ha blitt så stor at 
dette har forsterket problemene, skriver SV.

SV skriver videre at det etter deres syn 
fremstår som uhensiktsmessig at det fore-
ligger spesielle opptaksvilkår for medisin-
studenter som kommer fra det samiske kjer-
neområdet, mens et fåtall av studentene 
som benytter seg av ordningen, velger 

å arbeide i hjem-
kommunen etter 
endt studium.

SV mener derfor 
at det bør utvikles 
virkemiddelord-
ninger knyttet til 
opptaket til medisin-
studiet. Disse kan 
knyttes til 
bindingstid på gitte 
vilkår etter endt 
studium, men også til 
positive virkemidler 

som tilskudd til videre- og etterutdanning 
etter endt studium, forutsatt at man har sitt 
virke innenfor virkemiddelområdet. SVs 
medlemmer understreker at virkemidler 
som tas i bruk, og som det knyttes forplik-
telser til, ikke skal kunne gis med tilbake-
virkende kraft. Det vil dermed være basert 
på frivillighet ved søknad om en studie-
plass, hvorvidt studenten ønsker å gå inn på 
ordningen. SV konkluderer med å fremme 
følgende forslag: «Stortinget ber regje-
ringen om å tilrettelegge for virkemiddel-
ordningen knyttet til opptak til medisinstu-
diet på særskilte vilkår, inkludert vurdering 
av bindingstid, samt tilskudd til videre- og 
etterutdanning etter endt studium under 
arbeid i virkemiddelsonen».
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Regionstillitsvalg for Akademikerne Helse
– Dette er en spennende utfordring 
for den rette personen, sier Arild 
Tandberg, leder av regionsutvalget 
i Helse Øst.

Han viser til at vervet som regionstillits-
valgt for Akademikerne Helse er ledig fra 
nyttår. Ordningen har hittil vært et prosjekt 
i Helse Øst.

Den tillitsvalgte deltar i utvikling av stra-
tegier og prosesser i Helse Øst RHF, samti-
dig som vedkommende gjør et viktig arbeid 
for kollegene. Han eller hun samarbeider 
også med regionstillitsvalgte i de andre 
hovedsammenslutningene.

– Det å jobbe med, og utvikle et tillits-
valgt-nettverk ut mot foretakene og inn 
i Legeforeningen og Akademikerne, er en 
del av jobben, forteller Arild Tandberg. 
Ikke minst får de som innehar disse vervene 
en unik og verdifull kompetanseoppbyg-
ging. – Det bør interessere leger når Helse 
Øst kan tilby inntil 100 % frikjøp, sier han.

For å rekruttere 
leger til denne tillits-
valgtjobben har han 
gått utradisjonelt 
frem. Regionsutvalget 
har sendt brev til alle 
tillitsvalgte i Helse 
Øst og bedt interes-
serte melde seg.

– Vi må være litt 
mer aktive og ikke 
vente på at folk skal 
ta kontakt. Det blir 
spennende å se om 

brevet som ble sendt ut i slutten av 
november, vil gi resultater, sier han. Interes-
serte kan fremdeles kontakte Arild Tandberg 
på arild.tandberg@online.no. – Jeg regner 
ikke med at denne saken blir avklart før 
i begynnelsen av februar, sier han.
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Legemiddelhåndboken
2004-utgaven av Norsk legemiddelhåndbok 
for helsepersonell er nå tilgjengelig både 
i papirversjon og i tre elektroniske versjo-
ner: på Internett, nedlastbar til PC/intranett 
og nedlastbar til PDA (Personal Digital 
Assistant). Papirversjonen er sendt gratis til 
yrkesaktive leger og farmasøyter. Pensjo-
nister får gratiseksemplar ved henvendelse 
til redaksjonen i Norsk legemiddelhåndbok, 
tlf. 22 16 84 90. 
Les mer: www.legemiddelhandboka.no

Endring i PDT-takst
Takst 251 i normaltariffen er endret fra 
1.10. 2004. Årsaken til endringen er at 
Helse- og omsorgsdepartementet anser at 
taksten har fått et feil honorarbeløp og der-
for må reduseres. De medisinske indikasjo-
ner er samtidig presisert.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=52944

Korrigert møtekart 
for sentralstyret i 2005
Onsdag 19. januar 
Onsdag 16. februar 
Tirsdag–onsdag 2.–3. mars (ledermøte)
Tirsdag 15. mars 
Onsdag 20. april 
Tirsdag 24. mai (Bergen – landsstyremøte)
Onsdag 22. juni 
Onsdag 24. august 
Torsdag 15. september
Onsdag 12. oktober (12.–14. oktober – 
arbeidsmøte)
Torsdag 17. november
Fredag 9. desember


