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Behov for flere overleger1640

– Det er vanskelig å få søkere til 
overlegestillinger på barneavdelin-
gen ved sykehuset.

Det sa Bjørn Halvorsen, Sykehuset i Vest-
fold under Overlegeforeningens årsmøte på 
Soria Moria i april. Flere andre overleger 
gav uttrykk for det samme.

Det var en engasjert debatt på møtet etter 
innledningen til styremedlem Hans Petter 
Næss om «Tilgang på spesialister – når 
kommer krisen?». Næss orienterte om den 
økende bekymring det er i Overlegeforenin-
gens styre når det gjelder rekruttering av 
spesialister.

– Det utdannes stadig nye leger, men vi 
vet lite om hvordan dette rekrutterer spesia-
lister, sa Næss. – Hvor mange utdannes og 
hvor mange går inn i utdanningsstillinger, 
spurte han. Han mente at Legeforeningen 
har mindre innflytelse i Nasjonalt Råd for 
leger legefordeling og stilte seg undrende til 
hvor stor innflytelse de regionale helsefore-
takene har i rådet.

Bjørn Halvorsen mente at sykehusene må 
utdanne sine egne spesialister. Han fortalte 

at det i Helse Sør 
nesten ikke er søkere 
til overlegestillinger 
i pediatri, ingen fra 
andre sykehus og 
heller ingen med 
utenlandsk bakgrunn. 
– Den eneste måten 
for å skaffe oss gode 
nok søkere, er 
å dyrke frem assi-
stentlegene. Vi må få 

dem gift på stedet og gjøre dem avhengig av 
å bli boende, sa Bjørn Halvorsen.

Lars Eikvar, Overlegeforeningens leder 
sa at han var bekymret for kvaliteten når 
sykehusene ikke får gode nok søkere. – Det 
som skjer, er at sykehusene engasjerer folk 
som er halvkvalifiserte. Og når de har vært 
der en stund, tenker ledelsen at de halvkva-
lifiserte kan avsettes. Det er ikke bra, sa 
Eikvar.
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Orkidépris til Bjarne A. Waaler1640

Professor og tidligere rektor ved 
Universitetet i Oslo, Bjarne Waaler, 
er tildelt orkidéprisen – en ny pris 
opprettet av Foreningen for leger 
i vitenskapelige stillinger (LVS).

Waaler fikk prisen for sin store innsats 
innen medisinsk forskning gjennom et langt 
liv, og for sitt arbeid med å veilede og 
undervise unge forskere og medisinstu-
denter.

Prisen tildeles personer som påskjøn-
nelse for fremragende innsats for å fremme 
interesse for leger i vitenskapelige stillinger 
innen medisin i Norge. Prisen er på 10 000 
kroner samt et grafisk blad av kunstneren 
Harald Kryvi.

– Bjarne Waaler har satt varige spor etter 
seg ved å utdanne mange årskull leger, vei-
lede en lang rekke unge forskerstipendiater 
og være inspirator og mentor for mennesker 
med interesse for medisinsk fysiologisk 
forskning. Han har trofast fulgt forsk-
ningssporet og står i dag som en av norsk 
forsknings store pionerer innen medisinsk 
forskning, sa styremedlem i LVS Kaare 
Morten Gautvik da han overrakte prisen til 
Bjarne A. Waaler på LVS årsmøte i slutten 
av april.
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– Det var en overraskende, men svært hyggelig 
pris, sier Bjarne Waaler. Foto Lisbet T. Kongsvik

Avtale om obligatorisk 
tjenestepensjon
Akademikerne har inngått rammeavtale om 
obligatorisk tjenestepensjon (OTP) med 
Vital Forsikring. Avtalen er en forenings-
overgripende innkjøpsavtale som gir bedrif-
ter i organisasjoner tilsluttet Akademikerne 
gunstige betingelser for OTP. Den enkelte 
medlemsforening, herunder også Legefor-
eningen, vil nå inngå avtale med Vital og 
ved det gi grunnlag for at medlemmene kan 
opprette obligatorisk tjenestepensjon i tråd 
med vilkårene som er avtalt mellom Akade-
mikerne og Vital Forsikring. 

Det kommer mer informasjon om OTP, 
herunder det som vil gjelde spesielt for 
legene, når avtalen mellom Legeforeningen 
og Vital Forsikring er inngått. Dette gjelder 
bl.a. relasjonen mellom OTP og Sykehjelps- 
og pensjonsordningen for leger (SOP) og 
det forhold at mange leger har ansatt syke-
pleiere med lovbestemt medlemskap 
i Pensjonsordningen for sykepleiere. Vital 
begynte å ta imot bestilling av OTP basert 
på rammeavtalen fra 8. mai. Les mer: 
http://akademikerne.no/
default.asp?V_ITEM_ID=5903

Hans Petter Næss


