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Utrygghet blant sykehuslegene 
i Kirkenes1418

En stor gruppe leger møtte opp da 
Torunn Janbu, Legeforeningens 
president og Kenneth Johansen, leder 
i Finnmark legeforening, besøkte 
Kirkenes sykehus i mars.

Det har lenge vært vanskelig å rekruttere 
tillitsvalgte blant sykehuslegene i Finn-
mark, og dette var en av foranledningene til 
at Janbu og Johansen ønsket å møte legene 
ved sykehuset.

På møtet ga flere av legene uttrykk for at 
de følte usikkerhet knyttet til sykehusets 
fremtid. Manglende informasjon fra ledel-
sens side ble nevnt som et stort problem.

– Vi må kikke i avisen for å få vite noe 
om sykehusets fremtid. Der kan vi lese at 
snart den ene, snart den andre avdelingen 
ved sykehuset skal legges ned. Slikt skaper 
frustrasjon, stor utrygghet og gjør det også 
vanskelig å rekruttere folk til stillinger her, 
ble det sagt.

– Jeg har vært ansatt her i tre år og det 
har kun vært oppmerksomhet mot å legge 
ned og ikke på å bygge opp. Hvorfor ikke se 
på hva vi kan gjøre? spurte en av de yngste 
legene. Det ble sagt at den store utrygg-
heten blant legene om fremtiden, mang-
lende reell medvirkning i planlegging av 
hva sykehuset skal jobbe med og stort 
arbeidspress på de faste overlegene, var 
grunner til at ingen makter å ta på seg opp-
gaven som tillitsvalgt.

– Skal Legeforeningen kunne bistå 
trenger vi. informasjon om hvordan det er 

ute på sykehusene. Det å delta på møter 
som dette er derfor både viktig og nyttig, 
og dere må derfor ikke nøle med å ta kon-
takt, sa Janbu. Hun nevnte også at Legefor-
eningens sekretariat har helsepolitisk og 
juridisk kompetanse som medlemmene 
kan benytte seg av.

Ønsker å kartlegge 
sykehusvirksomhet
Torunn Janbu kunne fortelle at Legefor-
eningen har satt i gang et prosjekt for 
å kartlegge sykehusvirksomhet, endringer 
av rammebetingelser og følger for medi-
sinsk virksomhet. Bakgrunnen for dette er 
alle de henvendelser som kommer fra med-
lemmer i flere helseforetak som opplever 
sin hverdag som vanskelig, med uklare og 
lite forutsigbare rammebetingelser for sin 
medisinske virksomhet.

Janbu oppfordret legene til å danne et til-
litsvalgtforum ved foretaket. – Da har dere 
flere å spille på og det er viktig ved et 
mindre sykehus som Kirkenes. Kontakt 
med regionsutvalget kan også være nyttig, 
sa hun.

– Benytt dere også av Finnmark legefor-
ening, la Kenneth Johansen til. – Vi kan 
være et talerør inn i Helse Nord og inn til 
Legeforeningen sentralt, sa han.
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Leger sier nei til Forsvaret1418

Legeforeningen har bedt forsvars-
ministeren omgjøre Forsvarsdeparte-
mentets vedtak om å nedgradere 
leger som avtjener verneplikt.

Forsvarsdepartementet har bestemt å ned-
gradere vernepliktig akademisk befal, her-
under leger, fra løytnants til fenriks grad. 
Dette er en sak Legeforeningen har tatt opp 
med Forsvarsdepartementet, og foreningen 
sendte før påske brev til forsvarsministeren 
og anmodet om at hun omgjør beslutningen.

– Å nedgradere vernepliktige leger er et 
veldig dårlig signal, både med tanke på 
å rekruttere leger til Forsvaret, og ikke 
minst knyttet til legens jobbutførelse i et 
militært system, sier Torunn Janbu, Lege-
foreningens president. I Forsvarets kom-

mandostruktur er grad avgjørende for 
hvilket ansvar og hvilken innflytelse man 
har. Legen skal i mange situasjoner ta van-
skelige beslutninger, for eksempel når en 
øvelse må avbrytes av smittevernhensyn, 
eller når et fartøy må gå til land fordi et 
besetningsmedlem er syk. Janbu har sendt 
et brev til forsvarsminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen og bedt om at beslutningen 
om nedgradering omgjøres.

Les brevet: www.legeforeningen.no/
?id=119465
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Tillitsvalgtopplæring høsten 2007
Forhandlings- og helserettsavdelingen 
i Legeforeningen arrangerer i 10.–12.9. 
2007 et A-kurs for nyvalgte tillitsvalgte fra 
alle tariffområder.

Kurset finner sted på Color Fantasy, 
Kielfergen som går mellom Oslo og Kiel. 
Kurset starter 10. september kl 11 og 
avsluttes ved ankomst Oslo 12. september.

For å kunne rekke de nyvalgte tillits-
valgte er yrkesforeningene oppfordret til 
å gjennomføre valg på nye tillitsvalgte så 
snart som mulig, slik at det ikke blir tidsnød 
med invitasjonene til kurset.

Siden kursdeltakerne kommer fra alle 
tariffområder vil temaene være av en 
karakter som favner alle tillitsvalgte. Medio 
november vil det bli arrangert og invitert 
til mer tariffspesifikke kurs.

Disse kursene vil bli arrangert som 
dagskonferanser på kursteder/hoteller nær 
Gardermoen.

Følg landsstyremøtet på nett!
Landsstyremøtet finner sted 22.–24. mai. 
Du kan følge med på det som skjer under 
møtet ved å gå inn på Legeforeningens 
Internett-sider: www.legeforeningen.no


