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Styret i Norsk overlegeforening legger
i år frem forslag til noen endringer av
lovene.

Endringsforslagene er primært foranlediget
av de endringer som er vedtatt i lover for Den
norske lægeforening. Styret har samtidig be-
nyttet anledningen til å foreslå enkelte end-
ringer i lovene på andre punkter.

De viktigste endringsforlagene er som føl-
ger:

§ 5 Styrets sammensetning: Endring av
tidspunkt for inntreden av nytt styre, i sam-
svar med inntreden av nytt sentralstyre.

Innføring av to varamedlemmer til styret.
§ 8 Kurskomiteen foreslås valgt av styret

og ikke av årsmøtet.
§ 12 vil da bli justert i forhold til dette.

§ 10 Årsmøter
Endring av tidsfristen for avholdelse av for-
eningens årsmøte, i samsvar med det endrede
tidspunkt for Legeforeningens landsstyre-
møte. 

Bente Mikkelsen
Norsk overlegeforening

Forslag til endringer i  Norsk overlegeforenings lover

spesialistutdanningenspesialist

Endring av spesialistreglene 
i fødselshjelp og kvinnesykdommer –
det kirurgiske året
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt at bestemmelsen i
«Fortolkning av spesialistreglene i fødsels-
hjelp og kvinnesykdommer pkt. A.2.» i de

gjeldende spesialistreglene og «Fortolkning
av spesialistreglene i fødselshjelp og kvin-
nesykdommer pkt. 2.» i de omredigerte spe-
sialistreglene oppheves.

Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.1. 2002. 

Elisabeth Smith
Utdanningsavdelingen

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Statens 
tobakksskaderåd 30 år

Statens tobakksskaderåd markerte sitt
30-årsjubileum ved en markering i Det
Norske Teatret i Oslo. Den norske 
lægeforenings president, Hans Petter
Aarseth, sa i sin hilsningstale at han
hadde ønsket at Legeforeningens pro-
gramformulering om et røykfritt sam-
funn i 2000, hadde slått til. I så fall
ville markeringen av 30-årsjubileet
vært unødvendig. – Dessverre har den
ikke det, sa legepresidenten. Aarseth
berømmet Statens tobakksskaderåd for
et viktig arbeid og understreket at
Legeforeningen gjerne vil være en
samarbeidspartner i arbeidet for å få
nasjonen røykfri. Fra Legeforeningen
ble det overrakt en antikvarisk anato-
mitegning.

NOKLUS og FOKLUS i Forsvaret
98 % av legekontorene deltar i dag i NOKLUS/FOKLUS, en
kvalitetssikringsordning for kvalitetssikring av laboratorievirk-
somhet utenfor sykehus. Legekontorenes deltakelse finansieres
av Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av labora-
torievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus (Kvalitetssikrings-
fond III). Andre typer enheter som sykehjem og militære lege-
kontor, kan delta til selvkost. Målet er å kvalitetssikre alle labo-
ratorieanalyser utenfor sykehus og man ønsker derfor nye
deltakere velkommen. 

Forsvarets Overkommando (FO) besluttet i 2000 å finansiere
deltakelse av ti legekontor/militære sykestuer som en forsøks-
ordning samme år. Fra 1.7. 2001 har Forsvarets Overkommando
bestemt at alle Forsvarets sykestuer skal delta i kvalitetssikrings-
ordningen. Dette utgjør 29 enheter.

Protesterer mot politibeslag av 
pasientjournaler
Legeforeningen har i brev til tyrkiske myndigheter protestert mot
beslag av pasientjournaler fra et tyrkisk senter for torturofre 
drevet av leger.

Human Rights Foundation of Turkey driver fem sentre som
dokumenterer tortur og behandler torturofre i Tyrkia. I begynnel-
sen av september ble senteret i Diyarbakir, som er hovedstaden i
det kurdiske området, ransaket av politiet som tok beslag pasi-
entjournalene. 

– Vi ser på dette som et alvorlig brudd på menneskerettigheter
og medisinsk etikk, og krever at  myndighetene i Tyrkia leverer
tilbake journalene som er beslaglagt snarest, sier generalsekretær
Harry Martin Svabø. 

Les mer på Human Rights Foundation of Turkeys nettsider:
www.tihv.org.tr/eindex.html

Landsstyremøtet på nett
Ikke mulighet til å delta på landsstyremøtet i år? Da kan du følge møtet på www.lege-
foreningen.no. Sidene vil bli oppdatert fra Sandefjord der møtet finner sted. På årets
sakskart står blant annet redaktør- og presidentvalg. Nettsidene vil bringe nytt fra
landsstyremøtedebatten og inntrykk fra delegatene.


