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eningen ønsket å fremme tre saker for lands-
styret (a, b og c):
a) Forslag til endring av Legeforeningens lo-
ver § 6, 3. ledds første punktum således at det
ble lydende: Saker som ønskes fremmet, må
være sendt sekretariatet innen 4 måneder før
møtet.

Sentralstyret vedtok å sende lovendrings-
forslag a)  til avdelingene, yrkesforeningene
og spesialforeningene som ledd i forbere-
delse til landsstyremøtebehandling oktober
2001. De to øvrige forslagene (b og c) ved-
tok sentralstyret å utsette til behandling i
neste sentralstyremøte.

Allmennlegedirektivet
Sosial- og helsedepartementet har foreslått å
etablere en partssammensatt arbeidsgruppe
for å tilrettelegge for implementeringen av
allmennlegedirektivet. Arbeidsgruppen skal
ha tre deltakere fra Legeforeningen.  Direk-
tivet stiller krav om tre års veiledet tjeneste
etter endt utdanning for å kunne praktisere
for trygdens regning. Mandatet er utvidet til
å omfatte protokolltilførslene fra fastlege-
forhandlingene, slik at gruppen skal vurdere
innføring av delhjemler i allmennpraksis 
og utdanningsstillinger/rekrutteringsstillinger.
Sentralstyret etterlyste i denne sammenheng
behandlingen av vedtak fra det ekstraordi-

nære landsstyremøtet 2000 om samarbeids-
utvalg vedrørende utdanningsstillinger i
samfunns- og allmennmedisin. Det var enig-
het om at oppfølgingen av landsstyrevedta-
ket må frem for sentralstyret ved neste møte.

Det ble fremmet følgende forslag:
1 Legeforeningens representanter skal bestå
av tre tillitsvalgte, henholdsvis fra Ylf, Aplf
og OLL. Sekretariatet skal ikke ha egen re-
presentant.

Votering: Forslaget falt med fire mot fire
stemmer (presidentens dobbeltstemme).
2 Legeforeningens tillitsvalgte representan-
ter utgjøres av en fra Aplf og en fra Ylf.

Votering: Forslaget falt med fire mot fire
stemmer (presidentens dobbeltstemme). 
3 Legeforeningens representanter består av
en fra OLL, en fra Aplf og en fra sekretaria-
tet.

Votering: Forslaget er vedtatt med fire mot
fire stemmer (presidentens dobbeltstemme).

Gerd Tranø ønsket protokollført sin stem-
megivning i saken. Gerd Tranø støtter for-
slag nr. 1, subsidiært forslag nr. 2.

EKG-kurs for allmennpraktikere 
Sentralstyret vedtok å be Norsk cardiologisk
selskap og Aplf i samarbeid sørge for at det
snarest mulig oppnevnes deltakere til en ar-
beidsgruppe som i løpet av 2001 utarbeider

forslag til standardisert innhold og kursprøve
i EKG for allmennpraktikere.  Kurset god-
kjennes av sentralstyret, og kursbevis vil der-
etter gi grunnlag for delegert godkjenning til
å benytte takst 707b.

Landsstyresak: Godkjenning 
av regnskaper for 2000
Sentralstyret vedtok at regnskapene for Ca-
roline Musæus Aarsvolds fond samt Elisa-
beth og Knut Knutsen O.A.S. Fond for Kreft-
forskning godkjennes og legges frem for
landsstyret til orientering.

Regnskapet for Den norske lægeforenings
fond for kvalitetssikring av laboratorievirk-
somhet i legepraksis utenom sykehus tas til
orientering. Godkjent regnskap legges frem
for landsstyret til orientering. De øvrige
regnskapene legges frem for landsstyret til
endelig godkjenning.

Landsstyresak: Sykehjelps- 
og pensjonsordningen for leger 
Sentralstyret vedtok at styrets forslag til års-
beretning og regnskap for Sykehjelps- og
pensjonsordningen for leger for 2000 legges
frem for landsstyret for godkjenning. 
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Attestasjonsskjema/sjekkliste i
spesialiteten anestesiologi
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialist-
utdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav
for spesialiteten anestesiologi. Ved søknad om spesialistgodkjenning
i anestesiologi skal det vedlegges utfylt og attestert attestasjons-
skjema/sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

Det anbefales at attestasjonsskjemaet/sjekklisten tas i bruk umid-
delbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om
spesialistgodkjenning i anestesiologi før etter 1.1. 2005.

Informasjon om at det innføres attestasjonsskjema/sjekkliste i spe-
sialiteten anestesiologi er sendt til alle godkjente utdanningsinstitu-
sjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistre-
glene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens
sekretariat ved E. Smith, telefon 23 10 91 24.
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Endring av sjekklisten i spesiali-
teten medisinsk mikrobiologi
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialist-
utdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten, som er et
krav til spesialiteten medisinsk mikrobiologi og som skal vedlegges
søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi, endres.

De nye kravene i sjekklisten i medisinsk mikrobiologi gjøres gjel-
dende fra 1.1. 2005. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet
allerede nå.

Informasjon om at sjekklisten i spesialiteten medisinsk mikrobio-
logi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i fa-
get, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skje-
maet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat
ved E. Smith, telefon 23 10 91 24.
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