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Endret vedtak om turnusplasser792

Det var høy temperatur blant turnus-
legene da Statens autorisasjonskontor 
for helsepersonell (SAFH) i desember 
opplyste at man ville holde igjen 
turnusplasser i trekningen.

Både Legeforeningen og SAFH mottok 
mange enkelthenvendelser om denne saken. 
Studentene hadde underskriftskampanjer 
mot vedtaket ved alle fire studiesteder.

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens 
president, tok saken opp med SAHF og 
Sosial- og helsedirektoratet etter at det ble 
klart at SAHF ville holde igjen 50 plasser ved 
trekningen til turnusstart 15. august i år. Flere 
studenter ble så opprørt over SAFHs håndte-
ring, at de kontaktet advokat for å få bistand 
til en vurdering av lovligheten av vedtaket.

– Det er litt trist at vi som studenter har 
protestert på dette og tatt det opp med SAFH 
uten at våre synspunkter er blitt tatt hensyn 
til, sier Jørgen A. Gravning, student ved 
Universitetet i Oslo. Sammen med Henning 
Høyte engasjerte han advokat Cato Schiøtz 
for å se på saken. – Det er mildt sagt tanke-
vekkende at man må gå til slike skritt for å få 
sine synspunkter hørt, sier Gravning. – 
Mange studenter har vært engasjert, og jeg er 
glad for at vedtaket ble endret, sier han.

Per Haugum, direktør ved SAHF har i et 
brev til advokat Schiøtz og Legeforeningen 

orientert om at det ved tidligere turnusvalg 
dessverre har vært en del personer som har 
trukket seg under selve valget. Det førte 
blant annet til at man for kullet som startet 
turnustjeneste 15. februar i år, ikke fikk 
besatt alle stillingene. Det var den gangen 
ca. 25 turnusleger som trakk seg uten gyldig 
grunn under valget. Som følge av dette 
utarbeidet Sosial- og helsedirektoratet 
i desember 2004 en instruks for å hindre at 
en slik situasjon skulle oppstå i fremtiden.

For kullet som skal starte turnustjeneste 
15.8. 2005 var imidlertid situasjonen at 495 
turnusleger skulle velge blant 366 turnus-
plasser. Det ble ansett som helt usannsynlig 
at flere enn 129 turnusleger ville trekke seg 
under valget.

– Den situasjonen som direktoratets 
instruks tok sikte på å hindre, ville med andre 
ord med overveiende sannsynlighet ikke 
oppstå i dette tilfellet, sier Per Haugum. Det 
var på denne bakgrunn at SAFH besluttet 
å omgjøre beslutningen om å holde tilbake 
50 turnusplasser fra første runde med valg.

Per Haugum opplyser også at man vil 
tilstrebe å ha et møte senere i vår, for 
å skape en god dialog og unngå at tilsva-
rende situasjoner oppstår i fremtiden.
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LVS trenger opplysninger792

Hvordan står det til med leger 
i vitenskapelige stillinger?

Det vil Foreningen for leger i vitenskape-
lige stillinger (LVS) gjerne vite mer om. 
Derfor sender foreningen i disse dager ut et 
spørreskjema til alle medlemmer for å få et 
bedre grunnlag for de kommende tariffor-
handlinger. Skjemaet vil bli sendt ut både 
elektronisk og per post.

– Dette er den andre undersøkelsen LVS 
foretar om medlemmenes lønns- og arbeids-
vilkår. Den forrige ble gjennomført i 1994, 
og gav mye nyttig informasjon, sier Amund 
Gulsvik, styremedlem i LVS. – Siden den 
gang har det skjedd mye, blant annet fast-
legereformen og helseforetaksreformen. 
Vi er derfor spente på å se hvordan medlem-
menes inntektssituasjon i dag faktisk er, sier 
han. – Vi tror at vi også denne gang vil få 
stor nytte av resultatene, sier Amund Guls-
vik, men skal vi få gode resultater, er vi helt 
avhengige av at medlemmene svarer.

LVS ber om opplysninger om stillinger, 
bistillinger, utdanning, fagfelt, arbeidstid, 
lønns- og inntektsforhold, arbeidsmiljø, 

hvordan forholdene er for rekrutterings- 
og postdoktorstipendiater, forskningspermi-
sjon og jobbtilfredshet.

– Vi setter vår lit til at medlemmene 
besvarer skjemaene. Vi får da et mye bedre 
grunnlag for virkelig å få fortgang i arbeidet 
med å bedre vitenskapelig personales lønns- 
og arbeidsvilkår, sier professorene Jan Bjålie 
og Amund Gulsvik i styret i LVS.
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Landsrådsmøte 
og åpent årsmøte
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 
avholder landsrådsmøte og åpent årsmøte 
torsdag 14. april på Clarion Hotell Bryggen, 
Tromsø. Arrangementet er et samarbeid 
mellom overlegegruppen i Tromsø kom-
mune (OLGA) og LSA. Formiddagen 
14. april samt 15. april, er viet faglig pro-
gram. Program, invitasjoner og påmeldings-
informasjon er distribuert til medlemmene 
direkte sammen med medlemsbrev.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil års-
møtet behandle: status for norsk sam-
funnsmedisin, herunder spesialiteten, sta-
tus for LSA som yrkesforening, status for 
den nye spesialforeningen – Norsk forening 
for samfunnsmedisin (NFS) – samt foreta 
valg av styre til NFS. Styret foreslår at valg 
av nytt styre i LSA utsettes til etter lands-
rådets behandling av organisasjonssaken.
Se hele programmet på LSAs Internett-sider: 
www.legeforeningen.no/index.gan?id=2739

Har du skiftet e-postadresse?
Legeforeningen ønsker i størst mulig grad 
å benytte e-post ved informasjon og hen-
vendelse til medlemmene. Skal informasjo-
nen nå frem, må vi imidlertid ha riktig e-
postadresse. Vi ber derfor om at det gis 
umiddelbar beskjed til register@legefor-
eningen.no ved eventuelle endringer. Husk 
også å gi tilsvarende beskjed ved adresse-
endring og endring av telefonnummer.

Jan Bjålie, Universitetet i Oslo og Amund Guls-
vik, Universitetet i Bergen ber LVS medlemmer 
fylle ut skjemaer! Foto Lisbet T. Kongsvik


