AKTUELT I FORENINGEN

Stor oppslutning om
legeforetakenes pensjonsordning
Legeforetakenes pensjonsordning (LP-ordningen) ble etablert 23.10. 2008, og i løpet
av få uker etter etableringen hadde over
1 100 legevirksomheter etablert ordningen.
Den er den eneste tjenestepensjonsordning
som er unntatt fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers (SOP) samordningsbestemmelser, og er aktuell for leger
som driver privat legevirksomhet. SOP og
Legeforeningen anbefaler private legeforetak å benytte tilbudet.
Les mer om ordningen på: www.storebrand.no/sop

Helsepolitisk seminar
Regionsutvalgene i Midt- og Nord-Norge
holder helsepolitisk seminar ombord på
MS Finnmarken fra Trondheim til Tromsø
2.3.–4.3. 2009. Seminaret er i utgangspunktet åpent for alle medlemmer, men
tillitsvalgte allmennleger og sykehusleger
er spesielt inviterte.

Ga økonomisk støtte til Norwac
Nordland Legeforening vedtok i begynnelsen av januar å støtte Norwac (Norwegian
Aid Committee) med 20 000 kroner, og oppfordret alle lokalforeninger i Legeforeningen til å gjøre det samme. Kirsten Toft,
leder i Nordland Legeforening, sa i den forbindelse at hun var imponert over jobben
som de to legene Mads Gilbert og Erik
Fosse la ned under særdeles vanskelige
forhold i Gaza.

To presidentkandidater322
– Valgkomiteen har ikke startet den
formelle innhentingen av navn på
kandidater, men det har allerede
meldt seg to presidentkandidater.
Det forteller Ottar Grimstad, valgkomiteens
leder. Før årsskiftet meddelte president
Torunn Janbu at hun gjerne tar to år til ved
roret i Legeforeningen. Allmennlegeforeningens leder, Jan Emil Kristoffersen,
meddelte like etterpå Allmennlegeforeningens landsråd at han også stiller seg til
rådighet for landsstyret som presidentkandidat.
– Er dette den tidligste annonseringen av
kandidaturer valgkomiteens leder er kjent
med?
– Jeg kjenner i alle fall ikke til noen tidligere annonsering, sier Grimstad.
Valgkomiteen består i tillegg til Grimstad
av Lars Eikvar og Anne Kristine Fagerheim.
– Vi har vært i funksjon siden landsstyremøtet i 2007 i den forstand at vi har vært til
stede ved aktuelle møter og samlingsplasser
for å merke oss aktuelle kandidater, forteller Grimstad.

Komiteen sendte
nylig ut brev til alle
organisasjonsledd
med oppfordring om
å foreslå kandidater
til vervene som både
president, visepresident og sentralstyremedlemmer. I tillegg
kan alle medlemmer
også komme med
Ottar Grimstad leder
forslag. Valgkomivalgkomiteen. Foto
Legeforeningen
teen vil lage en sammenstilling over foreslåtte kandidater og sende den til landsstyremedlemmene to uker før landsstyremøtet.
Selve forslaget fra valgkomiteen vil ikke bli
gjort kjent før under landsstyremøtet i juni.
– Hvilke tidsfrister er det for innmelding
av kandidater?
– Fristen for å melde inn kandidater til
oss er 1. april. Forslag på kandidater kan
gjerne sendes til meg på e-post ottar.grimstad@gmail.com, avslutter valgkomiteens
leder.
Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Viktig om legers arbeidstid322

Demonstrerte for fred
Legeforeningen oppfordret medlemmene
til å delta i massemønstringen «Våpenhvile
nå» til støtte for ofrene i krigen i Gaza.
Både i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim
og Tromsø og flere andre byer var det markeringer torsdag 8. januar. Legeforeningen
var blant de flere enn 80 lokale og nasjonale organisasjonene som sluttet opp om
arrangementet. Nærmere 20 000 deltok
i de ulike markeringene. I Oslo deltok mer
enn 10 000 i fakkeltog.
Les mer: www.legeforeningen.no/
?id=150075

Nytt sykehus i Østfold
Styret i Helse Sør-Øst vedtok 18.12. 2008
å bygge et helt nytt sykehus i Østfold på
Kalnes ved Sarpsborg. Byggestart er ventet
i 2010, og innflytting er planlagt til 2014
og 2015. Sykehusområdet vil bli på 21 mål
med en samlet sykehusflate på 110 000
kvm.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=149792
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EU-parlamentet har i revideringen av
arbeidstidsdirektivet slått fast at all
tid som tilbringes på arbeidsplassen
skal regnes som arbeidstid.
EUs arbeidstidsdirektiv skulle vært revidert
for lenge siden, men prosessen kom først
i gang etter at EF-domstolen i to saker slo
fast at all beredskapstid som leger tilbringer
på sykehus, skal regnes som arbeidstid. Det
vil si at denne tiden skal telles inn under
den såkalte 48-timersregelen.
Vedtaket EU-parlamentet fattet like før
nyttår innebærer at unntak fra en arbeidsuke
på maks 48 timer, skal fases ut i løpet av tre
år og at all tid som må tilbringes på arbeidsplassen skal regnes som arbeidstid.
– At all tid som tilbringes på arbeidsplassen nå skal regnes som arbeidstid, er en
seier for arbeidslivet og særlig relevant for
leger, men vedtaket er ikke endelig, sier
Torunn Janbu, president i Legeforeningen.
EUs arbeidstidsdirektiv ble først vedtatt
i 1993, men Storbritannia benyttet seg den
gang av en unntaksregel, såkalt «opt-out»,
som gir mulighet til å fravike hovedregelen
om 48 timers arbeidsuke. De første årene

All tid som må tilbringes på arbeidsplassen skal
regnes som arbeidstid. Illustrasjonsfoto Colourbox

var det stort sett bare i Storbritannia denne
unntaksmuligheten ble brukt, men etter
hvert benyttet mange andre land seg av
muligheten. Samtidig har det vært et politisk krav fra de fleste EU-land at unntaksregelen må fases ut, da den anses å være
i strid med verdiene i det «sosiale Europa».
Tross vedtaket, er det ventet vanskelige
kompromissforhandlinger mellom parlamentet og EU-kommisjonen ut over vinteren. Den europeiske legeforeningen
CPMEs pressemelding om vedtaket er tilgjengelig på www.cpme.be/news_press.
php?id=79
Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Tidsskr Nor Legeforen nr. 4, 2009; 129

