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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Leger er ikke praksisarbeidere1025

– Det har aldri tidligere vært en forståelse om at leger i spesialisering er 
i praksisarbeid, og vi mener det er uheldig at Spekter ønsker å få fastslått 
dette i Høyesterett, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Legeforeningen ble nylig gjort kjent med at 
arbeidsgiverforeningen Spekter har erklært 
partshjelp i en sak for Høyesterett. Saken 
gjelder en hjelpepleiers ansettelsesforhold, 
og omhandler tolkning av bestemmelsen 
om praksisarbeid etter arbeidsmiljøloven. 
Spekter har ved å engasjere seg i saken lagt 
inn en premiss om at leger i spesialisering 
(assistentleger) arbeider i praksisstilling 
i henhold til arbeidsmiljøloven. Legefor-
eningen ble kontaktet av hjelpleierens 
advokat som mener saken nå er dreid bort 
fra sitt opprinnelige tema, og foreningen har 
sendt brev til begge advokater og til Spekter 
om sakens innhold og prosess.

Torunn Janbu viser til at det har vært 
mange anledninger til å ta opp dette i for-
bindelse med at man har drøftet stillings-
strukturen for leger.

Regulert i avtale
Ordningen med at leger i spesialisering kan 
være midlertidig ansatt har vært regulert 
i en avtale mellom staten, Legeforeningen 
og arbeidsgiverforeninger, den såkalte Stil-
lingsstrukturavtalen.

Arbeidet med videreutvikling av denne 
ordningen stanset opp i forbindelse med 
helseforetaksreformen i 2002, men er nå 
igangsatt ved en partsammensatt gruppe 
mellom Legeforeningen og Spekter. 
Gruppen har fått i oppdrag å vurdere alle 
forhold knyttet til utlysning, rangering 
og ansettelse av leger i spesialisering.

– Spekter ønsker angivelig at denne store 
gruppen av leger skal anses som praksis-
arbeidere og midlertidig ansatt, noe som i seg 
selv er påfallende, sier legepresidenten. – Det 
vil ha betydelige konsekvenser at det i stedet 
for å lage et stabilt system for assistentleger, 
nå blir etablert midlertidighet som fast ord-
ning for alle sykehusleger i spesialisering 
i statlige helseforetak med monopol på disse 
tjenestene og på denne yrkesgruppen, sier 
Torunn Janbu.

– Vi finner ikke liknende eksempler på 
dette i andre områder av norsk arbeidsliv, 
fastslår hun.

I et brev til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet i januar tok Legeforeningen opp 
at jemmelsgrunnlaget for den såkalte stil-
lingsstrukturavtalen har vært noe uklart – 
og at det ikke lenger er noen god begrun-
nelse for valg av midlertidighet som hoved-
regel for assistentleger. Leger i spesialise-
ring arbeider fullt ut som leger, i gjennom-
snitt 7–9 år etter turnustjeneste (1,5 år) før 
de oppnår spesialistgodkjenning, gjennom-
snittlig i en alder av 41 år.

Må ivareta forutsigbarhet 
for pasienter
Assistentleger har i utgangspunktet samme 
oppgaver som overleger og har vakttjeneste 
om kvelder og netter. Legeforeningen 
arbeider nå med å vurdere å implementere 
en ordning slik de har i Sverige ved fast 
ansettelse i en «blokk». Dette forutsetter 
en viss rotering mellom ulike avdelinger.

Fra Legeforeningens side er det lagt vekt 
på at utviklingen i sykehusene (helseforeta-
kene) de seneste årene som går mot stadig 
kortere ansettelsesforhold som ikke har 
vært begrunnet i utdanningshensyn og usik-
kerhet i forbindelse med nye vikariater, har 
fremtvunget et behov for endring.

– Stillingsstrukturavtalen var basert på 
en viss lojalitet til utdanningshensynet og 
behovet for forutsigbarhet, som nå ikke 
følges opp, sier Torunn Janbu. Hun påpeker 
at ingen er tjent med manglende kontinuitet 
i arbeidsforhold, utdanning og pasientbe-
handling, som følge av et slikt system. 
– Legeforeningen vil bidra til at stillings-
strukturen ivaretar forutsigbarhet for 
pasienter, arbeidsgivere og for legene, 
understreker hun.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Medlemstallet øker
Legeforeningen har nylig passert 26 000 
medlemmer – Det er gledelig at leger og 
medisinstudenter slutter opp om forenin-
gen og at vi har hatt så sterk medlemsvekst 
de siste årene, sier generalsekretær Geir 
Riise i Legeforeningen. Av de 26 009 med-
lemmene (per 7.4. 2009) er 22 252 lege-
medlemmer og 3 751 medisinstudentmed-
lemmer. I løpet av de siste tre årene har 
foreningen vokst med 2 000 medlemmer. 
Forrige milepæl, på 25 000 medlemmer, 
ble passert for litt over et år siden.

Nytt fagtidsskrift
«Indremedisineren» er navnet på Norsk 
indremedisinsk forenings nye fagtidsskrift 
– Med dette går en drøm i oppfyllelse, sier 
Knut E. A. Lundin, foreningens leder.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
152943

TBU-rapporten er klar
Det tekniske beregningsutvalget for inn-
tektsoppgjørene la 30.3. 2009 frem den 
endelige utgave av sin rapport. Rapporten 
gir oversikt de siste års utvikling når det 
gjelder lønninger, inntekter, priser og kon-
kurranseevne. Rapporten inneholder også 
korte beskrivelser av utsiktene for interna-
sjonal og norsk økonomi.

KUNNGJØRINGER

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet truffet slikt vedtak: Hel-
sedirektoratet finner etter en konkret og 
helhetlig vurdering grunnlag for å god-
kjenne Helse Nord-Trøndelag HF som 
utdanningsinstitusjon for LIS i fødselshjelp 
og kvinnesykdommer, gruppe II, for tje-
neste ved avdeling for gynekologi og obste-
trikk ved Sykehuset Namsos.

Vedtaket gjelder fra 27.3. 2009.

Vårmøte
Norsk barnelegeforening avholder vårmøte 
i Haugesund fra 10.-12.6. 2009. Forenin-
gens årsmøte avholdes 11. juni.

Les mer: www.barnelegeforeningen.no

Assistentleger har i utgangspunktet samme opp-
gaver som overleger. Illustrasjonsfoto Colourbox


