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AKTUELT I FORENINGEN       

Rekruttering av allmennleger er viktig1274

– Det må rekrutteres leger til allmennmedisinske offentlige oppgaver, især sykehjem, 
mener Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

– For å rekruttere leger som ønsker å bli 
gode fastleger, må økonomien være god 
nok til at nyutdannede leger ønsker å starte 
et karriereløp som fastlege og ønsker å bli 
værende, sa Hansen til landsrådsmøtet på 
Lillehammer i slutten av april. – Et viktig 
formål med fremtidens finansiering må 
være å legge til rette for volumøkning 
i fastlegeordningen, sa han.

– Få legestudenter sier de har lyst til å bli 
sykehjemsleger. Et fagområde som løser 
sine bemanningsutfordringer med pålegg/

beordring, kan aldri få anseelse, under-
streket Hansen, som viste til at pålegg er et 
sterkt signal om at myndighetene ikke tror 
at noen vil søke seg til fagområdet frivillig.

– Helsedirektoratets forslag om «nybyr-
jarstillingar» til erstatning for turnustje-
nesten er utfordrende, fremholdt Hansen. 
Heretter skal det opprettes det antall stil-
linger helsevesenet har behov for, og plas-
sene skal ikke lenger fordeles etter lodd-
trekning. Nå skal det søkes på stillingene.

– Dagens ordning har havarert på grunn 

av kapasitetsproblemene. Noe må gjøres, 
forandring må til. Men skal løsningen være 
så enkel for myndighetene at de ikke lenger 
tar noe ansvar for kapasitetsproblemet, men 
privatiserer problemet og lar det bli den 
enkelte nyutdannede medsiner sitt problem 
alene? spurte Hansen og viste til at Helsedi-
rektoratets begrunnelse for forslaget står 
i klartekst: «Ordninga vil truleg vere langt 
billigare enn alternative måtar å styrke lege-
tenesta i kommunane på».

Pensjoner gir utfordringer
– Et viktig tema for Normaltarifforhandin-
gene må bli de utgiftsøkningene vi er påført 
gjennom diverse myndighetsbeslutninger. 
Det gjelder IKT-utgifter, utgifter til ansattes 
pensjoner, utgifter til bedriftshelsetjeneste 
og HMS-opplæring, sa Hansen. – Endringer 
i vedtektene for Syke- og pensjonsord-
ningen for leger (SOP), viser et behov for 
store private avsetninger til egne pensjoner 
for å kunne få en anstendig pensjon når den 
tid kommer, mente han.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Bredt internasjonalt engasjement i Legeforeningen1274

Legeforeningen har et bredt internasjonalt engasjement både gjennom Verdens legeforening (WMA) 
og Den europeiske legeforening (CPME).

I Legeforeningens tidsskrift nr 9 i år tar 
Svein Aasten Dommerud opp et svært 
akuelt tema: Legeforeningens engasjement 
i konflikter og katastrofer (1). Han etterlyser 
blant annet Legeforeningens engasjement 
i jordskjelvkatastrofen på Haiti og i Mads 
Gilberts og Erik Fosses utspill i 2009. Vi 
antar at dette siste gjelder krigen i Gaza.

Av aktuelle saker som det nå arbeides med 
i WMA og CPME er blant annet ulikheter 
i helse mellom rike og fattige land og Tokyo-
deklarasjonen om tortur. Dette er saker som 
favner videre enn egne profesjonsinteresser.

I tillegg har Legeforeningen tre utvalg 
som arbeider med internasjonale spørsmål. 
Utvalg for internasjonal helse er blant annet 
engasjert i etisk rekruttering av helseperso-
nell og prøver å legge et bedre grunnlag for 
at norske leger skal kunne tjenestegjøre 
i utlandet. Utvalg for menneskerettigheter 

er engasjert i prosjekter i Kina, Tyrkia og på 
Balkan og utvalg for klima og helse er nylig 
opprettet og skal arbeide med hvilke konse-
kvenser klimaendringene kan få for helse.

Legeforeningen har også tatt initiativ til 
en samordning med de andre nordiske lan-
dene om utspill ved internasjonale kon-
flikter og katastrofer slik det ble gjort ved 
krigen i Gaza. Da sendte de nordiske lan-
dene ut en felles uttalelse om beskyttelse av 
sivile i krig og at helsepersonell ikke må bli 
hindret i å hjelpe. På nettsidene ble det også 
publisert et opprop fra norske leger om 
krigen i Gaza. Legeforeningen endret også 
programmet for ledermøte for tillitsvalgte 
som ble holdt like etter at Fosse og Gilbert 
kom hjem slik at begge kunne fortelle om 
sine opplevelser fra Gaza. Legeforeningen 
ble også takket i forordet til Mads Gilbert 
og Erik Fosses bok Øyne i Gaza (2).

Helse og internasjonalt engasjement er et 
stort og omfattende felt, og Legeforeningen 
må gjøre noen prioriteringer. Sentralstyret 
har drøftet Legeforeningens internasjonale 
virksomhet og ønsker å konsentrere denne 
om utvikling av profesjonen, helsepolitiske 
spørsmål, etikk og menneskerettigheter og 
utdanning.

Legeforeningen vil gjerne styrke sitt 
internasjonale engasjement og er glad for 
alle innspill som kan gjøre oss bedre.

Bjørn Oscar Hoftvedt
bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling
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