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Enighet om å gå bort 
fra midlertidige stillinger2055

– Det er positivt at helseministeren følger opp signalene hun ga 
Stortinget i vår om at regjeringen skal arbeide for å endre dagens 
ansettelsespraksis for sykehusleger.

Det sa Legeforeningens president Torunn 
Janbu i etterkant av et møte med helsemi-
nister Anne-Grete Strøm-Erichsen i sep-
tember om behovet for å endre praksisen 
med utstrakt bruk av midlertidige stillinger 
for leger i spesialisering.

– For Legeforeningen er det åpenbart 
at normale ansettelsesforhold vil være en 
fordel for arbeidsgiver/eier fordi det gir 
bedre mulighet for planlegging av helse-
tjenesten og utvikling av fagmiljøer, for-
klarer hun.

Uholdbar situasjon
I mai var spørsmålet oppe i Stortinget 
som en interpellasjon fra leder i helse- og 
omsorgskomiteen Bent Høie (H). Signalene 
fra statsråden kom som et svar på interpel-
lasjonen. De andre regjeringspartiene har 
også vært tydelige på at dagens situasjon 
er uholdbar.

Strøm-Erichsen åpnet møtet med 
å understreke at intensjonen er mer for-
utsigbarhet kombinert med fleksibiltet. 
Ministeren var klar på at det må la seg 
gjøre å kombinere bedre stillingsvern 
med hensiktsmessig legefordeling 
i sykehusene.

Unngår rettstvister
– Vi understreket at dagens ordning, som 
skriver seg tilbake til 2002, har utviklet seg 
uheldig de senere år og at det nå må gripes 
inn for å få satt en stopper for ukulturen 
som har utviklet seg, sier Hege Gjessing, 
leder i Yngre legers forening (Ylf). – Lege-
foreningen jobber med å unngå rettstvister 
på området, noe som viser hvor alvorlig 
dagens situasjon er, opplyser Gjessing.

50 % av alle sykehusleger og nesten alle 
leger i spesialisering (90–95 %) er ansatt 
i midlertidige stillinger og svært mange er 
i korte vikariater helt ned til tre måneder. 
Legeforeningen arbeider for faste stillinger, 
og har over lengre tid pekt på at utrygge 
ansettelsesforhold bidrar til betydelige 
arbeidsmiljøutfordringer og at det kan gå 
utover pasientsikkerheten. Mange ansatte 
kvier seg for å si fra om ting som ikke fun-
gerer og det kan gå på bekostning av faglig 
forbedring og robuste fagmiljøer.

Helse- og omsorgsdepartementet og 
Legeforeningen vil fortsette dialogen om 
dette viktige arbeidet.

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

Legekår under lupen2055

Legeforeningens forskningsinstitutt står i høst for nok en spørrerunde blant referanse-
panelets medlemmer. Panelet er en representativ gruppe på ca. 1 600 leger der de eldste 
siden 1993 har deltatt i undersøkelser av yrkesvalg, egenopplevd helse og velvære, 
holdninger til helsepolitikk, profesjonsetiske vurderinger etc. Datainnsamlingen består 
av et spørreskjema som dels inneholder faste spørsmål som har med endring i livssitua-
sjon eller karriere å gjøre, men også tematiske deler som ofte gjennomføres i samarbeid 
med eksterne oppdragsgivere.

– Slike gjentatte målinger over tid gjør våre studier unike, også i internasjonal sam-
menheng, sier instituttsjef Olaf G. Aasland. Les mer på www.legeforeningen.no

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til register@legeforenin-
gen.no

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støtte-
kollegene har erfaring med å gi råd og 
støtte ved problemstillinger som høyt 
arbeidspress/overbelastning, sykdom 
hos leger, utbrenthet, personlige kriser, 
misbruksproblemer, vanskelige arbeids-
forhold, klagesaker mot leger og negativ 
medieeksponering.

Les mer om ordningen: www.legefor-
eningen.no/id/147893.0

Ansvarsforsikring 2010
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. 
Legeforeningen anbefaler medlemmene 
å ha denne forsikringen som et tillegg til 
den forsikringsordningen som følger av 
ordningene i Norsk pasientskadeerstat-
nings (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Legealmanakken 2010 – 
manglende oversiktskalender
Som følge av en produksjonsfeil fra Alma-
nakkforlaget ble oversiktskalender for 2011 
uteglemt bak i Legealmanakken for 2010.

Almanakkforlaget har derfor trykt opp 
en utbrettskalender som vil kunne erstatte 
denne. De som ønsker tilsendt utbretts-
kalender for 2011 bes sende e-post til 
tidsskriftet@legeforeningen.no. Husk 
å skrive postadressen som skal benyttes.

Den nye Legealmanakken for 2011 blir 
sendt ut med Tidsskriftet i november.

Torunn Janbu og Anne-Grete Strøm-Erichsen diskuterte ansettelsesforholdene i helseforetakene. 
Foto Herborg Bryn


