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Forenklet yrkesskadeordning2856

Legeforeningen støtter et forslag om 
å forenkle organiseringen av yrkes-
skadeordningen, og er positiv til at det 
opprettes en sentral arbeidsskade-
enhet.

En slik enhet bør være en uavhengig, 
sentral instans med høy faglig kompetanse, 
skriver Legeforeningen i en høringsutta-
lelse til Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet. For at enheten skal opparbeide nød-
vendig tillit og legitimitet hos partene 
i arbeidslivet, er det helt nødvendig at 
arbeidsmedisinsk kompetanse må inngå 
som del av enhetens medisinske fagteam, 
mener foreningen.

Det må også være en selvfølgelig forut-
setning at behandling av yrkesskadesaker 
i arbeidsskadeenheten skal være gratis for 
skadelidte. Den bør ta i mot alle erstat-
ningskrav fra skadelidte og også selv forbe-
rede sakene. Det er viktig med enhetlig for-
valtning av regelverket slik at folk opplever 
tjenesten som likeverdig og rettferdig, 
understreker Legeforeningen.

Når det gjelder klagesaksbehandling, 
så er Trygderetten etter Legeforeningens 
mening, riktig instans. Trygderetten 
behandler i dag en stor andel yrkesskade-

saker og har kombinasjonen av medisinske, 
juridiske og attføringskyndige dommere, 
noe som gir den nødvendige kompetanse og 
legitimitet til å behandle denne typen saker. 
Legeforeningen understreker særlig viktig-
heten av at klagesaksbehandlingen får en 
forsvarlig medisinskfaglig tyngde i vurde-
ringen av om skaden eller sykdommen kan 
godkjennes som yrkesbetinget.

Dersom det opprettes en arbeidsskade-
enhet forutsetter Legeforeningen at dette 
ikke rokker ved tariffavtalte yrkesskaderet-
tigheter.

Gjeldende ordninger for økonomisk 
kompensasjon ved yrkesskader og yrkes-
sykdommer har vært opplevd som uover-
siktlige og unødvendig omstendelige for 
både den som blir skadet og for de som skal 
administrere ordningene. Departementet 
forutsetter at omleggingen vil føre til en 
betydelig forenkling, men Legeforeningen 
stiller spørsmål ved hvor stor grad forenk-
lingsordningen vil innebære, da arbeids-
takerne det gjelder fortsatt vil måtte for-
holde seg til mer enn en instans.

Les hele høringsuttalelsen: 
www.legeforeningen.no/?id=127294
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EU-leger bør beherske norsk2856

Det bør stilles klare språkkrav til EU-
leger, og det er uheldig at det totale 
ansvaret for språkkrav legges til 
arbeidsgiver, mener Legeforeningen.

Legeforeningen tar i en uttalelse til Helse- 
og omsorgsdepartementet opp behovet for 
gode språkkunnskaper hos helsepersonell.

I dialog med pasienter, og i samhandling 
med annet helsepersonell, er det særdeles 
viktig med god kommunikasjon, skriver 
Legeforeningen og understreker at grunn-
steinen i dette er at helsepersonell behersker 
norsk språk både skriftlig og muntlig. Med 
utvidet samarbeid i verden og fri flyt av 
arbeidskraft innen EU/EØS er det økende 
behov for å sikre at helsepersonell har gode 
språkkunnskaper, skriver Legeforeningen.

Foreningen mener dessuten at det er 
uheldig at det totale ansvaret for språkkrav 
legges til arbeidsgiver. En slik ordning er 
ikke tilfredsstillende i et arbeidsmarked 
hvor det stadig blir vanskeligere å rekruttere 
kvalifisert arbeidskraft, og vil kunne med-
føre ulik praksis på hvilke språkkrav som 

stilles til utenlandske leger. Foreningen tar 
også til orde for at myndighetene må ha 
et tilretteleggingsansvar for arbeidsgivere, 
og at de bør ta ansvar for å være med på 
å definere hvilke språkkrav som skal stilles.

Les hele høringsuttalelsen: 
www.legeforeningen.no/?id=127276
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Øker snusavgift
Snusavgiften økes med ti prosent i stats-
budsjettet for 2008. Legeforeningen mener 
dette er et skritt i riktig retning, og at dette 
vil kunne være med på å redusere bruken 
av snus, særlig blant unge. Foreningen har 
lenge vært bekymret for helseskadene ved 
bruk av snus, og har jobbet for at snusav-
giften skal opp på nivå med tobakksavgif-
ten.

– Vi er kjent med at bruken av snus brer 
om seg i de yngste ungdomsgruppene, og 
vi vet at det å øke avgiftene virker særlig 
effektivt i de gruppene. Det er viktig å satse 
på forebygging. Avgiften på snus har fra før 
vært langt lavere enn for sigaretter. Vi stil-
ler oss fullt bak denne økningen, og mener 
regjeringen har tatt et skritt i riktig retning, 
sier Torunn Janbu, Legeforeningens presi-
dent.

Bruken av snus har økt kraftig de siste 
årene. En svensk rapport fra 2005 bekref-
ter at snus kan gi kreft i munnhulen og 
bukspyttkjertelen. En vitenskapskomité 
nedsatt av EU-kommisjonen, konkluderte 
sommeren 2007 med at bruken av røykfri 
tobakk er farlig for helsen.

I dialog med pasienter, og i samhandling med 
annet helsepersonell, er det særdeles viktig med 
god kommunikasjon. Illustrasjonsfoto Colourbox


