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Engasjert generalforsamling2566

Det var en lydhør forsamling som 
lyttet til PSLs leder Ove Andreas 
Mortensens redegjørelse om normal-
tarifforhandlingene og resultatet av 
disse.

Det var dette punktet som skapte tempe-
ratur i debatten under generalforsamlingen 
til Praktiserende Spesialisters Landsfor-
bund (PSL). Mortensen sa i sin redegjørelse 
at normaltarifforhandlingene er viktige for 
medlemmene. Normaltariffen er de privat-
praktiserende legenes viktigste verktøy, 
og den har vist seg å være en gjensidig suk-
sess for privatpraktiserende spesialister, 
pasienter og samfunn. Mortensen benyttet 
anledning til å se på utviklingen i normal-
tariffen fra 1985 til 2006. Han viet spesiell 
oppmerksomhet mot rammeutviklingen fra 
2002 og frem til i dag. Han var bekymret 
for uttapping av refusjonene.

– Stortinget pålegger ekstra egenandel 
og det forflyttes penger fra refusjonene til 
driftstilskudd. Da starter en reduksjon av 
prosedyretakstene, sa han. Han redegjorde 
videre for interne prosedyrer og prosesser 
i forhandlingsutvalget. Etter en debatt ved-

tok generalforsam-
lingen et benkefor-
slag som lød: 
«Generalforsamlin-
gen i PSL utrykker 
sterk bekymring for 
den situasjonen som 
oppstod under årets 
normaltarifforhand-
linger der Allmenn-
legeforeningen 
under trussel av inn-
stramning av hen-
visningspraksis 
krevde ytterligere to 

millioner kroner overført til allmennlegene. 
I ettertid uttrykker generalforsamlingen at 
PSL ikke burde gått med på dette kravet. 
Denne rådgivende avstemming uttrykker 
ikke kritikk mot PSLs styre og medlemmer 
i tariffutvalget, men er et signal om general-
forsamlingens klare holdning om en lik-
nende situasjon skulle oppstå i fremtidige 
forhandlinger.»
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Norsk initiativ bak Wonca-vedtak2566

Wonca Europe Council vedtok nylig 
en anbefaling på retningslinjer for 
sponsing fra legemiddelindustrien. 
Vedtaket kom etter norsk initiativ.

Kun fem stemte imot da forslaget om 
anbefaling ble lagt frem på council-møtet 
i Wonca Europe i Firenze. Det var Norsk 
selskap for allmennmedisin (NSAM) som 
gikk sammen med de andre nordiske foren-
ingene om å ta opp temaet på council-møtet 
i paraplyorganisasjonen for nasjonale sel-
skap i allmennmedisin i Europa i fjor, og 
fikk gehør for å nedsette en arbeidsgruppe.

I de nye anbefalte retningslinjene heter 
det blant annet at sponsorers medvirkning 
på arrangementer de sponser bør være 
begrenset, og at de ikke skal ha anledning 
til å bestemme noe av innholdet på møtene. 
Navn på spesifikke produkter bør ikke 
nevnes. Sponsoravtaler bør være skriftlige 
og åpne for innsyn. I tillegg bør ikke enkelt-
deltakere på Wonca-arrangementer bli 
tilbudt økonomisk støtte eller goder.

Wonca Europe Council vil heller ikke 
tillate at man lar én sponsor få enerett på 
sponsing av konferanser innen paraplyorga-
nisasjonen.

I skrivet understrekes det at det er stor 
forskjell i synet på sponsing i de europeiske 
landene, og at det derfor var viktig å anbe-
fale retningslinjer som var fleksible nok til 
å ta høyde for dette, samtidig som man 
skulle få bred oppslutning om dem.

Anna Stavdal, NSAMs delegat til 
WONCA i 2005, tok opp temaet i fjor fordi 
det da ble kjent at WONCA World hadde 
inngått sponsoravtaler med ALTANA 
Pharma, Astra Zeneca, Pfizer, Boehringer 
Ingelheim og MSD. Stavdal mente avtalene 
gikk langt i å tillate at det etableres tette 
bånd med legemiddelindustrien. De ansatte 
i legemiddelfirmaene skulle blant annet få 
være med på aktiviteter på lik linje med 
legene. NSAM fryktet at WONCA Europe 
ville falle for samme fristelsen.

Bjørn Gjelsvik, visepresident i Wonca 
Europe, har ledet arbeidsgruppen, og Anna 
Stavdal har vært norsk representant. Det 
ble vedtatt at Gjelsvik som visepresident 
i Wonca Europe, skal legge arbeidet frem 
for Council i Wonca World på møte 
i Singapore juli 2007.
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Brøt forhandlingene
Legeforeningen og andre arbeidstakerorga-
nisasjoner startet 6. september forhand-
linger om revisjon av landsoverenskom-
stene med Handels- og Servicenæringens 
Hovedorganisasjon (HSH). Dagen etter ble 
det konstatert brudd i forhandlingene, da 
samtlige arbeidstakerorganisasjoner valgte 
å si nei til arbeidsgivers tilbud. For Legefor-
eningens del omfatter HSH-avtalene først 
og fremst leger ansatt i sykehus som ikke 
er eid av staten, blant annet Diakonhjem-
met i Oslo og Haraldsplass i Bergen.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=105522

Lederstipend til yngre leger
Legeforeningen kan tilby åtte lederstipend 
til leger som ønsker å ta vekttallsgivende 
lederutdanning. Stipendiet utgjør inntil 
kroner 25 000 og skal fortrinnsvis gå til 
yngre leger som ønsker å ta lederutdan-
ning. For å kunne motta lederstipend må 
utdanningen minst være 30 studiepoeng 
(10 vekttall). Det er en forutsetning at mot-
takeren ikke er omfattet av andre finan-
sierte ledelsesordninger. Det kreves doku-
mentasjon på opptak og fullføring av stu-
dium, og mottaker plikter å avgi rapport om 
hva midlene er anvendt til. Stipendiet må 
anvendes innen ett år fra tildelingstids-
punkt. Lederstipendiene utlyses vår og 
høst og søknadsfristen for høsten 2006 er 
10. oktober. Kortfattet prosjektbeskrivelse 
og kostnadsoversikt vedlegges søknaden 
som sendes til Den norske lægeforening, 
Seksjon for medisinsk pedagogikk, Post-
boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.
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