
Stor tilfredshet med styrets
arbeid med fastlege-
ordningen, økt vekt på 
fagutvikling og valg av nytt
styre, preget generalfor-
samlingen i Alment prakti-
serende lægers forening.

Avtroppende Aplf-leder Hans
Kristian Bakke sa i sin tale at
styrets arbeid i stor grad har
vært preget av fastlegerefor-
men. Han berømmet allmenn-
legenes innsats og smidighet
ved innføringen av ordningen.

Han omtalte også henvis-
ningsordningen: – Avtalen in-
nebar en ytterligere begrens-
ning i refusjon for andre spesi-
alister som tar imot pasienter
uten henvisning fra annen lege.
Dette har medført problemer,
og det er behov for visse justeringer.

– I forbindelse med utlysing av stillinger
skal hjemlene lyses ut som privat praksis. Det
er kun anledning til å kreve inntil 7,5 t/uke
offentlig allmennmedisinsk arbeid. Det er
ikke anledning til å stille vilkår om mottak
av turnuslege. Dette forutsetter avtale mel-
lom legesenteret og kommunen, understre-
ket Bakke i sin tale til generalforsamlingen. 

Aplf har de siste to årene fått ca. 360 nye
medlemmer, dvs. 10 % økning. Andelen
kvinner øker, og gjennomsnittsalderen går
ned like mye blant allmennlegene som i Ylf. 

Bakke avsluttet med å si at allmennleger
må ha et helhetlig perspektiv og engasjement
som går utover å oppfylle de forhold som er
nedfelt i en kontrakt eller avtale. – Bare på
den måten vil pasienter og myndigheter vise

oss den nødvendige tillit, 
legerollen bygges og fagets
fremtid sikres, sa han. 

Internett og pensjon
Anne Korsæth fikk støtte
for et forslag om å legge de-
ler av styrereferatene ut på
nettet, slik at flere kunne
følge med og være infor-
mert om styrets arbeid.

Et forslag fra Håkon Eb-
bing om at styret i de kom-
mende to år skal arbeide for
å styrke pensjonsrettighe-
tene for privatpraktiserende
leger i SOP, ble også ved-
tatt.

Spennende valg
Det var to lederkandidater
som stilte til valg, Åge Hen-
ning Andersen fra Kong-

svinger og Kjell Maartmann-Moe fra Oslo.
Maartmann-Moe fikk 65 stemmer, Andersen
37 stemmer. 

Varamedlemmer til styret ble Marit Vol-
tersvik, Hordaland og Svein Aarseth, Oslo.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen
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Ørn Terje Foss ble enstemmig valgt til
ny leder av Norsk arbeidsmedisinsk
forening under generalforsamlingen
15. november.

I sin hilsen til generalforsamlingen sa Foss
at Namf  bl.a. vil jobbe for at bedrifter inn-
går samarbeidsavtale mellom virksomhet,
arbeidstaker og myndighetene og blir såkalte
«inkluderende arbeidsliv-bedrifter» – IA-be-
drifter. 

Det nye styret består for øvrig av Oddfrid
Aas, Tor-Finn Granlund, Nina Iversen, Lis-
bet Iuell Dahl, Halfrid Waage og John O.
Hjelle. De tre sistnevnte er nye. 

Varamedlemmer er Gunnar Skipenes,
Anne Kristin Møller Fell (ny) og Arne Mor-
terud (ny). 

Generalforsamlingen valgte også nytt fag-
og kvalitetsutvalg. 

Arbeidsmedisinsk uke
Ca. 150 arbeidsmedisinere deltok under Ar-
beidsmedisinsk uke 2001 og Namfs høstkon-
feranse i Bergen. Temaer var bl.a. varsling,
kommunikasjon og forståelse av helserisiko,
bedriftslegens taushetsplikt etter den nye hel-
sepersonelloven og Sandman-utvalgets utred-
ning om et inkluderende arbeidsliv.

Jusprosjekt
Namf har foretatt et prosjekt for å gjennom-
gå bedriftslegers juridiske ansvarsforhold
med hensyn til ulike oppgaver og roller. 

En konklusjon er at bedriftslegen er svært
stemoderlig behandlet i den nye helseperso-
nelloven. Det ble vist til at et av de store pro-
blemer med bedriftslegens oppgaver er at be-
driftslegen innehar funksjoner som perso-
nallege, bedriftslege og som sakkyndig
overfor ledelsen, mens det i henhold til jus-
sen kun gjelder to rettslige kategorier, nem-
lig kategorien vanlig lege og sakkyndig.

Et inkluderende arbeidsliv
Geir Riise, som satt i Sandman-utvalget,
skapte debatt da han la frem synspunkter på
det videre arbeidet etter at utvalgets rapport
NOU 2000: 27 Et inkluderende arbeidsliv er
lagt frem.

– Rapporten representerer en stor reform i
måten å tenke inkludering på, sa Riise, sam-
tidig som han pekte på at dersom dette inne-
bærer en ny byråkratisering, så har vi ikke
oppnådd noe som helst.

En intensjonsavtale, som er en oppfølging
av Sandman-utvalget, er undertegnet. Det er
enighet blant partene om at sykefraværet er
for høyt og at det kan reduseres med minst
20 % på fire år, at den reelle pensjonsalder er
for lav og at flere med redusert arbeidsevne
kan være i arbeid. 

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Ørn Terje Foss – ny leder i Namf

Det nye styret består av (fra venstre): Ole Edvard Strand, Harald Gunnar Sunde,
Anne Mathilde Hanstad, Åge Henning Andersen, Kjell Maartmann-Moe (leder), Jan
Emil Kristoffersen, Karin Frydenberg. Foto I. Høie

Sterkt faglig engasjement i Aplf
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