
Nye bestemmelser fra Nasjonalt råd
for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling.

Endring av godkjenningsstatus for nevro-
logisk avdeling, Nordland sentralsykehus
Sosial- og helsedepartementet har på bak-
grunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spe-
sialistutdanning av leger og legefordeling,
basert på Legeforeningens innstilling, be-
stemt at nevrologisk avdeling, Nordland
sentralsykehus, godkjennes som utdannings-
institusjon i gruppe I i relasjon til spesialist-
reglene i nevrologi. Det forutsettes at det til-
rettelegges for fordypningstid for assistent-
legene.

Godkjenningen gjelder fra 9.8. 2001. 

Endring i godkjenning for DPS Stord, 
Fylkessjukehuset på Stord som utdannings-
institusjon i psykiatri
I tråd med sekretariatets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt at DPS Stord, Fyl-
kessjukehuset på Stord, godkjennes for to år
av hovedutdanningen i relasjon til spesialist-
reglene i psykiatri. Godkjenningen gis for
tjenesteområdet allmennpsykiatrisk polikli-
nikk.

Godkjenningen gjelder fra 21.8. 2001.

Elisabeth Smith
Utdanningsavdelingen

Tuberkulosekontroll og -behandling
må være en viktig del av smittevern-
arbeidet, mener Legeforeningen.

Dette kommer frem i foreningens høringsut-
talelse til forskriften med formål å angi tiltak
for gjennomføring av en forsvarlig tuberku-
losekontroll. Sosial- og helsedepartementet
sendte forskriften på høring i april i år.

På mesteparten av 1900-tallet var tuber-
kulosearbeidet en særomsorg, og det er vik-
tig at dette arbeidet nå innordnes i det ordi-
nære smittevernarbeidet, påpeker Legefor-
eningen. Det er viktig å spre og opprettholde
kunnskap om sykdommen, slik at leger fort-
satt tenker på den som en mulighet i sitt 

diagnostiske arbeid. Hvis det blir sett på som
særomsorg, kan dette føre til at helseperso-
nell ikke opprettholder sin «mentale bered-
skap», frykter foreningen.

Legeforeningen støtter hovedinnholdet i
forskriften, men mener at det bør fremgå i
forskriften at behandlingen av alle pasienter
i landet skal foregå etter metoden direkte ob-
servert terapi, DOT-metoden, som er anbe-
falt av Verdens helseorganisasjon og Ver-
dens tuberkuloseunion.

Hele Legeforeningens høringsuttalelse
finnes på www.legeforeningen.no.

Stine Bjerkestrand Nesje
Nettredaksjonen

Tuberkulosekontroll – ikke særomsorg

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

høringsuttalelserhøringsuttalel

Sentralstyret har vedtatt at Olav Thorsen fungerer som leder for
Legeforeningens turnusråd fra 29.8. 2001 og ut året. Olav Thor-
sens nåværende personlige vararepresentant Unni Aanes, går inn
som fast medlem i turnusrådet for samme periode. 

Marta Ebbing bad seg fritatt fra tillitsvervet som leder i Lege-
foreningens turnusråd da hun nå har tiltrådt i fast stilling som as-
sisterende fylkeslege i Hordaland. Ebbing fritas også som
Legeforeningens representant i Helsetilsynets rådgivende turnus-
komité. Det oppnevnes ikke noen ny kandidat til dette tillitsver-
vet på nåværende tidspunktet. Olav Thorsen

spesialistutdanningenspesialist

Medlemmer av Norsk medisinstudentfor-
ening (Nmf) og medisinstudenter totalt et-
ter universitet og studieland per 27.8. 2001

Pro-
Nmf- Tidl. sent
med- Nmf- Nmf-

. lem medl.1 Totalt medl.

Univ. i Oslo 814 82 1 124 72
Univ. i Bergen 637 51 967 66
NTNU 
Trondheim 378 35 569 66
Univ. i 
Tromsø 310 40 514 60

Norge totalt 2 139 208 3 174 67

Ungarn 269 27 463 58
Tyskland 260 24 351 74
Polen 213 25 312 68
Danmark 77 21 181 43
Irland 74 8 119 62
Sverige 20 19 86 23
Storbritannia 42 6 70 60
Australia 30 2 63 48
Tsjekkia 39 3 47 83
Nederland 29 4 47 62
Malta 7 1 13 54
USA 0 1 8 0
Østerrike 5 1 6 83
Italia 3 0 6 50
Spania 0 1 4 0
Island 1 1 3 33
Frankrike 1 0 2 50
Belgia 0 0 2 0
Sveits 0 0 1 0
Afrika 0 0 1 0
Andre 0 1 32 0

Utlandet 
totalt 1 070 146 1 817 59

Totalt 3 209 354 4 991 64

1 Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter.

Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-
medlemmer), de medisinske fakultetene (medisin-
studenter i Norge per august 2001) og Statens låne-
kasse for utdanning (endelige tall per 1.6. 2001 for
medisinstudenter i utlandet i studieåret 2000–01 med
støtte fra Lånekassen).

Se også Helsefakta i nr. 19, 20 og 21, samt Internett:
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=1453
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=1454
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=1455
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=3835
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=4012
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=4013
http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=4014
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Ny leder av turnusrådet


