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   AKTUELT I FORENINGEN
     

å anse som praksisarbeid, og derved 
omfattes av arbeidsmiljølovens § 14-9 
første ledd bokstav c9. – Det er ingen hol-
depunkter for en slik fortolkning i lovarbei-
dene, sa hun. Hun mente at det uansett ikke 
er grunnlag for midlertidig ansettelse av 
leger i spesialisering utover «utdannings-
perioden» og trakk også frem at det i dag 
ikke er rettslig adgang til å regulere 
adgangen til midlertidig ansettelse av leger 
i spesialisering ved tariffavtale. Arbeids-
miljøloven har heller ingen forskrifts-
hjemmel. Avslutningsvis understreket 
hun at behovet for en avklaring er under-
vurdert.

– Helsedepartementet sitter med nøk-
kelen. Alternativt må lovgiver regulere 
spørsmålet i særlovgivning eller arbeids-
miljøloven. Ingen av aktørene kan være 

tjent med at avklaringen skjer gjennom 
domstolsbehandling, mente hun.

– Jeg har store problemer med å se hva 
som er så spesielt med leger at de må ha et 
helt annet system enn alle andre, sa Moen 
Boregrud. Hun fremholdt at det innenfor 
svært mange yrker vil være elementer av 
utdanning i store deler av karrieren, uten at 
det nødvendiggjør dårlig stillingsvern. Hun 
trakk også frem at man i EU er blitt enige 
om at umidlertidighet gir økt livskvalitet og 
fører til flere behandlede pasienter.

Interpellasjon i Stortinget
Leder av Helse- og omsorgskomiteen på 
Stortinget Bent Høie orienterte om at han 
har fremmet en interpellasjon og spurt 
helseministeren om hva hun vil foreta seg 
for å endre situasjonen med omfattende 

bruk av midlertidlige stillinger i sykehus og 
konsekvensene av dette. Legeforeningens 
president Torunn Janbu understreket at det 
er fullt mulig å få til faste stillinger og sam-
tidig ivareta god spesialisering.

– Legeforeningens landsstyre har vedtatt 
faste stillinger som hovedregel. Vi har 
utarbeidet strategier for å nå dette målet 
og jobber nå aktivt mot departement, politi-
kere, media og med samarbeidspartnere, sa 
hun og fremhevet det arbeidet som nå pågår 
med å gi informasjon om forslaget og dets 
konsekvenser på flere arenaer.
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303 000 kroner til sykepleierutdanning i Malawi1393

MedHum 2010 fikk en pangstart under landsstyremøtet på Soria Moria.

Medisinstudentenes humanitæraksjon 
MedHum utfordret delegater og organisa-
jonsledd til å delta i en giverstafett for 
å støtte årets MedHum-prosjekt som er 
å støtte Kirkens Nødhjelps prosjekt for 
sykepleiertudanning i Malawi.

Yngre legers forening var tidligst ute og 
ga 30 000 kr. Overlegeforeningen tok raskt 
etappe to og ga 35 000 kr. Til sammen ble 
det 29 etapper og over tre hundretusen 
kroner til aksjonen.

Leder for MedHum 2010 Malin Holm er 
svært fornøyd med resultatet!
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