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Spørreundersøkelse om
prosjektet «Allmennmedisin
2020»

Leger og annet helsepersonell gikk
ut i streik ved Lovisenberg Diakonale
Sykehus torsdag 6.11. 2008.

funnet, sier forhandlingsleder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.
Akademikerne beklager overfor de som
er og vil bli, rammet av streiken.
– Men streiken setter ikke liv og helse
i fare. All øyeblikkelig hjelp går som normalt, sier Frøyland.
Ti medlemmer av Akademikerne ble tatt
ut i første streikeuttak. Ytterligere fire leger
ble tatt ut ved opptrappingen onsdag 12.11.
2008. I skrivende stund pågår konflikten
fortsatt og det er ingen kontakt mellom partene.
Les mer: www.legeforeningen.no

Legeforeningen arbeider for tiden med en
statusrapport om allmennmedisin med
arbeidstittelen «Allmennmedisin 2020».
Formålet er å beskrive hvilke utviklingstrekk som anses nødvendig for at allmennlegetjenesten skal kunne møte morgendagens utfordringer.
Som et ledd i dette arbeidet ble det
i begynnelsen av november sendt ut en
spørreundersøkelse til alle medlemmene
i Allmennlegeforeningen og Norsk forening
for allmennmedisin for å høre medlemmenes syn på noen spørsmål knyttet til
dagens og fremtidens allmennmedisin.

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Navneskifte

Akademikerne satt i mekling med arbeidsgiverforeningen Spekter hele dagen og
natten før, men avstanden var ifølge meklingsmannen for stor til at han ville legge
frem en skisse. Akademikerne var dermed
i streik.
– Av hensyn til kvaliteten på helsetilbudet til pasientene, var det umulig for oss
å akseptere tilbudet fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og Spekter. Vi har hatt tre
hovedkrav i årets lønnsoppgjør: Forsvarlige
hvilebestemmelser for helsepersonell, etablering av en god seniorpolitikk og en lønnsutvikling på linje med andre grupper i sam-

To av spesialforeningene i Legeforeningen
har fått nytt navn.
Norsk katastrofemedisinsk forening har
endret navn til Norsk forening for Traume,
Akutt- og Katastrofemedisin (NOTAK).
Disse fagområdene utgjør alle utfordringer
i Norge, og er gjenstand for mye oppmerksomhet politisk. De krever tverrfaglig innsats og teamarbeid når tiden er knapp,
skriver foreningen på sine hjemmesider:
www.katastrofe.org
Den andre foreningen som har endret
navn, er Norsk forening for sjøfartsmedisin, som nå heter Norsk Forening for Maritim Medisin.

Internettkurs for tillitsvalgte

Nestleder i Akademikerne helse og legepresident Torunn Janbu appellerer til streikende utenfor
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Foto Knut E. Braaten

Studenter støttet de streikende2761

Forhandlings- og helserettsavdelingen
i Legeforeningen er i ferd med å utvikle et
kurs for tillitsvalgte i KS-området. Man vil
benytte den samme, nye plattformen som
foreningens LUPIN-kurs. Kurset vil ha
en rekke koblinger opp mot en egen tillitsvalgthåndbok som for tiden er under
oppdatering, mot egne nettsider for allmenne og egne lover samt mot Min side.
Punktene under hvert tema vil bli bygget
ut til en prosatekst som avsluttes med et
spørsmål med flere svaralternativ. Kurset
er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet.

PMUs ærespris 2008
De streikende akademikerne ved
Lovisenberg Diakonale Sykehus
opplever solid støtte fra kolleger,
og også fra medisinstudenter.
En gruppe medisinstudenter slo seg nylig
sammen med de streikende utenfor hovedinngangen til sykehuset for å vise sin støtte.
Til tross for at eksamen er like rundt
hjørnet, fant studentene det nødvendig
å ta turen bort til de streikende.
– Det er viktige og prinsipielle krav som
her står på spill og som også berører oss
studenter. En god seniorpolitikk, forsvarlige
hvilebestemmelser og en lønnsutvikling på
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linje med andre grupper i samfunnet, er av
grunnleggende betydning og må på plass,
sier Lars Henrik Mariero, leder i Norsk
medisinstudentforening Oslo (Nmf Oslo).
For gruppene turnusleger og medisinstudenter med lisens, er det ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus ikke gitt noen lønnsøkning i årets oppgjør. Dette gjør at sykehuset
kommer dårligst ut på landsbasis for disse to
gruppene, noe de fremmøtte studentene ser
det som viktig å protestere på.

Tove Rutle er tildelt Primærmedisinsk ukes
ærespris 2008.
Ideen bak Primærmedisinsk uke, som
i år ble arrangert for 10. gang, har vært
å lage en nasjonal møtearena for allmennleger og medarbeidere. Tove Rutle var med
på å etablere PMU sammen med sin mann
Olav, i 1989. Hun har vært helt sentral
i hvert eneste PMU-arrangement siden,
og har lagt ned en enorm innsats.
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