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AKTUELT I FORENINGEN

Yngre legers forening skrev dette på sine nettsider 2.2. 2012:

Etterlyser faste stillinger
for leger i spesialisering2011

Fortsatt er rundt halvparten av leger i spesia-
lisering i midlertidige stillinger, til tross for
at helseministeren har lovet flest mulige
faste stillinger for denne gruppen.

Det har snart gått halvannet år siden helse-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen lovet
flest mulig faste stillinger for leger
i spesialisering, men lite har skjedd. Legefor-
eningen har i brev til helseministeren krevd
fortgang i arbeidet, og at arbeidsgiverne må
starte med å ansette leger i faste stillinger.

En arbeidsgruppe nedsatt av de regionale
helseforetakene har utredet spørsmålet i en

rapport, Tilrettelegging for fast ansettelse av
leger i spesialisering. Legeforeningen har
gitt innspill til rapporten.

Legeforeningen mener at rapporten tyde-
lig viser at det ikke vil by på store hindringer
å innføre faste stillinger for leger i spesiali-
sering. Det er nedlagt mye arbeid med å ut-
rede hvordan man kan tilrettelegge for fast
ansettelse av leger i spesialisering, og det
foreligger modeller for hvordan implemen-
teringen kan foregå. Ved å følge anbefalt
modell vil det være svært begrenset behov
for midlertidig ansettelse.

Pressemelding fra Helse- 

og omsorgsdepartementet

30.9. 2010

Flere yngre
leger får
faste stillinger2011

Helse- og omsorgsministeren 
ber nå de regionale helsefore-
takene sørge for at flest mulig 
får fast stilling.

– De tidsavgrensede stillingene for leger
i spesialistutdanning gir denne gruppen
en uforutsigbarhet som kan virke nega-
tivt inn i vedkommendes arbeidssitua-
sjon, familieliv og sosiale liv. Jeg vil at
disse i størst mulig grad skal få tilbud om
fast stilling. Dette kan også virke positivt
inn på rekruttering av flere leger til
mindre sykehus, sier helse- og omsorgs-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren har alle-
rede tatt kontakt med de regionale helse-
foretakene og bedt dem sette i gang ar-
beid med dette.

– Det vil ta litt tid å få på dette på
plass, men det er viktig at arbeidsgiver
her tar et ansvar og samtidig sikrer nød-
vendig fleksibilitet. Dette ligger innenfor
arbeidsgivers styringsrett, sier Strøm-
Erichsen.

Arbeidsmiljøloven slår fast at faste
stillinger er hovedregelen og at andelen
midlertidige stillinger skal begrenses.

– Med dette vil legene i spesialistut-
danning få en større forutsigbarhet når
det gjelder egen arbeidssituasjon. Det vil
bety at flere yngre leger vil få faste stil-
linger, sier helse- og omsorgsministeren.

Strøm-Erichsen ber også om at de re-
gionale helseforetakene reduserer bru-
ken av vikariater så langt det går. Dette
gjelder for alle helsepersonellgrupper.

– Sykehusene skal føre en ansvarlig
arbeidsgiverpolitikk, slår helse- og om-
sorgsministeren fast.

Tema: Faste stillinger

Faksimile av oppslag i Dagsavisen tirsdag 10. juli 2012.

Landsstyrevedtak 2009

Det er bred enighet i norsk arbeidsliv om at arbeidstakere skal sikres trygge arbeidsvil-
kår gjennom faste stillinger. Faste stillinger bidrar til godt arbeids-miljø, økt forutsig-
barhet, god kvalitet og produktivitet.Legeforeningen står samlet bak et krav om at leger 
i spesialisering som hovedregel skal være ansatt i faste stillinger. 

Det er uakseptabelt at nær halvparten av norske sykehusleger er i midlertidige stillin-
ger. De fleste sykehusleger får ikke faste stillinger før de er over 40 år og har arbeidet i 
10 –15 år.

Staten må, som eier av sykehus og ansvarlig for arbeidsmiljøpolitikken, sørge for at 
også leger i spesialisering har trygge arbeidsforhold og faste stillinger.

Vedtatt på landsstyremøtet i 2009


