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Støtter legevaktskolleger1236

Vestfold-leger stiller seg solidarisk 
med kolleger som sliter med lege-
vaktordningen andre steder i landet.

Det var en av tilbakemeldingene president 
Torunn Janbu fikk da hun deltok på års-
møtet i Vestfold lægeforening.

– I Vestfold fungerer legevaktordningen 
ganske godt. Men vi vet at kolleger sliter 
andre steder i landet, så det er viktig at vi 
stiller oss solidarisk med dem i vårens opp-
gjør, sa en av de fremmøtte legene. Torunn 
Janbu viste til at Legeforeningen arbeider 
aktivt med å få etablert en ny legevaktorga-
nisering, og at en intern prosjektgruppe har 
laget en rapport om temaet.

Presidenten møtte ellers en rekke syke-
husleger som var opptatt av vårens oppgjør 
mellom Legeforeningen og NAVO. En av 
dem sa at det virket som Legeforeningen for 
noen år siden var mer åpen for lokale opp-
gjør. Nå lurte han på om foreningen ikke 
lenger ønsket dette?

– Legeforeningen må som forhandlings-
aktør ha evnen til å tilpasse innretningen 
etter gjeldende forhold. I dette ligger en 
evne til både kortsiktig og langsiktig plan-
legging og handling. Vi sitter med et total-
inntrykk av hvordan NAVO-modellen har 
fungert og må handle deretter for å prøve 

å få en velfungerende forhandlingsmodell, 
sa legepresidenten.

Blant de 37 legene som hadde møtt frem 
på årsmøtet, var det flest sykehusleger, men 
også noen fastleger og privatpraktiserende 
spesialister deltok. En av fastlegene lurte på 
om det var mulig å innføre egenandel for barn 
under 12 år på legevaktbesøk, men innunder 
frikortet, for å motivere foreldrene til å opp-
søke fastlegen. Han mente at foreldre i større 
grad enn før bruker legevakten for barna. Det 
kom også spørsmål om Legeforeningens til-
bud om avtale om tjenestepensjon.
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Sprer kunnskap om hjernen1236

Til tross for bitende vinterkulde hadde 
flere hundre funnet veien til auditoriet 
på Rikshospitalet under Hjerneuken 
2006.

For sjette år på rad hadde Norsk nevrolo-
gisk forening tatt initiativ til en folkeopp-
lysningskampanje om hjernen ved å invi-
tere til åpne publikumsmøter ved flere av 
landets nevrologiske avdelinger. Hjerne-
uken er samkjørt med den internasjonale 
Brain Awareness Week som hvert år i uke 
11, markeres i over 40 land.

– Vi ønsker på denne måten å spre kunn-
skap om den friske hjernen og hvordan den 
best kan tas vare på, samtidig som vi infor-
merer om sykdommer i nervesystemet og 
hvordan disse best kan håndteres. Mange av 
foredragene gir også informasjon om det 
nyeste innen behandlingsmetoder, sier nest-
leder i Norsk nevrologisk forening Erik 
Taubøll, som sammen med kollegene Espen 
Dietrichs, Arve Dahl og Leif Gjerstad ved 
nevrologisk avdeling på Rikshospitalet-
Radiumhospitalet HF holdt foredrag i Oslo. 
Temaene som ble tatt opp var bl.a. sammen-
hengen mellom epilepsi og beinskjørhet, 

polynevropati og muskelsykdommer, 
hjerneslag og moderne behandlingsmetoder 
av Parkinsons sykdom.

– Vi har opplevd svært stor interesse for 
publikumsforedragene i de årene vi har mar-
kert Hjerneuken. For oss fagfolk er det både 
inspirerende og spennende å møte publikum 
på denne måten, og jeg vil derfor anbefale 
flere av mine nevrologkolleger å delta mer 
aktivt under Hjerneuken. Sett av uke 11 
neste år, oppfordrer Taubøll.
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MRSA-smitte på arbeidsplassen
Legeforeningen har fått en del henvendel-
ser fra medlemmer som har vært usikre 
på hvilke rettigheter de har ved eventuell 
MRSA-smitte på arbeidsplassen. Usikker-
heten har vært knyttet til om MRSA-smitte 
kvalifiserer som yrkesskade, og dermed 
utløser erstatning etter ordningen med 
yrkesskadeforsikring, og rettigheter etter 
folketrygdslovens kapittel 13 om yrkes-
skade.

Rikstrygdeverket har bekreftet føl-
gende: «Sosial- og helsedepartementet har 
11.3. 1997 med hjemmel i folketrygdlovens 
§ 13-4 første ledd gitt forskrift om yrkes-
sykdommer, klimasykdommer og epide-
miske sykdommer som skal likestilles med 
yrkesskade. Blant de yrkessykdommer 
som skal likestilles med yrkesskade etter 
denne forskriften inngår under bokstav k 
«smitte med meicillinresistente gule stafy-
lokokker (MRSA)» og denne lidelsen er der-
med omfattet av aktuelle bestemmelse».

Rettigheter etter folketrygdloven og ret-
tigheter etter yrkesskadeforsikringsordnin-
gen er to separate ordninger, men begge 
bygger på de samme vurderingene, og 
som hovedregel vil en yrkessykdom god-
kjent av trygden også godkjennes av forsik-
ringsselskapene. Tilsvarende gjelder rettig-
heter etter tariffavtalene.

Torunn Janbu snakket til en lydhør forsamling. 
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Erik Taubøll, Espen Dietrichs og Arne Dahl 
stilte seg til rådighet for spørsmål etter møtet. 
Foto Lisbet T. Kongsvik


