
AKTUELT I FORENINGEN

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tidsskr Nor Legeforen nr. 9–10, 2011; 131   1003

Turnus og skrei1003

Lofotfisket har lokket til seg titusener av fiskere i flere hundre år, og var 
også med på å finansiere det offentlige helsevesen i nord. Nå skal det 
samme helsevesenet lokke til seg leger når turnustjenesten forsvinner. 
Det bekymrer mange i nord.

På «Kjøla» i Svolvær var det storskrei 
og festskrål som dominerte. President 
Torunn Janbu hadde tatt turen til Svolvær 
for å bidra på jubileumsstuntet til Nordland 
legeforening. Trygderettsdommer Henning 
Aanes, som har sin bakgrunn som kom-
muneoverlege i Vesterålen og fylkeslege 
i Nordland, holdt et spennende foredrag 
om bo- og levekår for lofotfiskerne.

– Fiskerne levde under særdeles kum-
merlige forhold under lofotfisket. De 
manglet det meste, og det aller verste var 
vannmangelen. Det var ett badstubad i hele 
Lofoten. To folkebad var åpne et par ganger 
i uken. Rorbuene var trekkfulle og av dårlig 
forfatning. Til tross for dette var helsa til 
fiskerne bra, men man skal huske at dette 
var arbeidsføre menn i sin beste alder. Dette 
var verdifull arbeidskraft som sikret gode 
inntekter til landet, og Kongen bestemte 
i 1790 at omsetning på fisk skulle skatt-
legges for å finansiere helsetjenester. 
Dette medisinalfondet eksisterte i 150 år 
og var også med og finansierte Bodø 
sykehus i sin tid.

I anledning av jubileet har Nordland 
legeforening gått til innkjøp av flasker å ha 
springvann i. 40 slike flasker ble delt ut 
på kjøla av president og styremedlemmer 
på selveste brennevinsdagen.

Ikke levedyktig
På medlemsmøtet var det turnus som enga-
sjerte aller mest. Janbu orienterte om bak-
grunnen for at sentralstyret endte opp med 
å vedta støtte til en søknadsbasert modell.

– Vi har en bra turnus og skulle gjerne 
beholdt den. Det er dessverre ikke lenger 
mulig. Dagens turnusordning er ikke lenger 
levedyktig og vi trenger strakstiltak. Lege-
foreningen foreslår autorisasjon etter cand. 
med. og en søknadsbasert obligatorisk 
basistjeneste. Dette vil sikre at man får 
nyutdannede leger raskt i arbeid og en mer 
stabil helsetjeneste.

Presidenten ser utfordringene en slik 
modell vil gi distriktene og her vil sentral-
styret jobbe for å få utviklet blant annet 
insentivbaserte løsninger.

– Jeg er ikke bekymret over at småkom-
muner i nord får 200 søkere som ikke er 
reelle. Slik situasjonen har vært mange steder 
har turnuslegen ikke dukket opp, og kommu-
nen har derfor stått uten turnuslege i et halvt 
år. Vi tror dette kan sikre mer stabilitet. Men 
sykehus og kommuner må gjøre seg mer 
attraktive overfor søkerne, og her er jeg ikke 
så pessimistisk, sa president Torunn Janbu.

Tove Myrbakk
nlfinfo@frisurf.no
Nordland legeforening

Språkstrid
Også i Legeforeningssammenheng har det vært språkstrid mellom nynorsk og bokmål. 

Ved utlysningen av Hordaland fylkeslegeembede i 1932 var det et krav om at søkerne 
måtte opplyse om de kunne nynorsk. Dette skapte irritasjon hos redaktøren. Han beklaget 
at det profylaktiske arbeid fortsatt hadde en kummerlig tilværelse, og han var redd for at 
det også heretter med dette kravet ville gå enda langsommere på landsbygden.

I tilslutning til sin kommentar tilføyde han en gjengivelse fra Nationen fra 28.4. 1932, 
om bruk av bløte og harde konsonanter:

«Ter ser vi følken.
En mann på Stort tøtte i kår; av ti tistrikslækjaren ikkje kunte skriva resept på styrkje-

trykk på nynorsk.»
Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

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@legefor-
eningen.no

Ansvarsforsikring
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
ansvarsforsikring gjennom Legeforenin-
gen. Legeforeningen anbefaler medlem-
mene å ha denne forsikringen som et 
tillegg til den forsikringsordningen som 
følger av ordningene i Norsk pasientskade-
erstatning (NPE).

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

Bank- og forsikringsavtale
Legeforeningen har sammen med de andre 
akademikerforeningene en samarbeids-
avtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: 
www.legeforeningen.no/id/271.0

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.

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekol-
legene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som høyt arbeids-
press/overbelastning, sykdosm hos leger, 
utbrenthet, personlige kriser, misbruks-
problemer, vanskelige arbeidsforhold, 
klagesaker mot leger og negativ medie-
eksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Torunn Janbu er her sammen med en av de største fiskene som ble hentet opp av Vestfjorden på Lofotcupen. 
Tommy Stensrud (t.h.) fra Nesodden har deltatt under VM i skreifiske de siste seks årene og hentet selv opp 
ruggen på 18,86 kilo. Willy R. Karlsen fra VM-komiteen er fornøyd med fangstleveringen i år. Foto Tove Myrbakk


