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Stortingets sosialkomité får en travel høst
Forslag til statsbudsjett, som frem-
legges 3. oktober i år, vil ta mye av 
stortingsrepresentantenes tid i høst-
sesjonen. Av saker som sosialkomite-
ens medlemmer vil ta fatt på i høst, er 
flere private lovforslag.

I Dokument nr. 8: 125 (2001–2002), et for-
slag fra stortingsrepresentantene Inger S.
Enger, Ola D. Gløtvold og Eli Sollied Øver-
aas, foreslås lik støtte ved assistert befrukt-
ning og adopsjon fra utlandet. Dokument nr.
8: 123 (2001–2002) omhandler forslag fra
stortingsrepresentantene Gunn Olsen og As-
mund Kristoffersen om lov om endringer i
lov 28.2. 1997 nr. 19 om folketrygd (folke-
trygdlovens regler om pleiepenger til et
medlem med omsorg for et barn som er inn-
lagt i helseinstitusjon). Dokument nr. 8: 115
(2001–2002) er et forslag fra stortingsrepre-
sentantene John I. Alvheim og Harald T.
Nesvik om å be regjeringen foreta en end-
ring i FOR 2000-12-21 nr. 1379: Forskrift
om lisens til medisinske studenter og til hel-
sepersonell over 75 år, slik at eldre leger som

kan utføre sitt yrke på forsvarlig vis innvil-
ges lisens uavhengig av det omfang eller den
art deres virksomhet har eller skal ha. I Do-
kument nr. 8: 110 (2001–2002) tar stortings-
representantene Gunn Olsen og Britt Hild-
eng opp forslag om endringer i folketrygdens
regler om sykepenger for langtids-sykmeld-
te. Dokument nr. 8: 107 (2001–2002) om-
handler forslag fra stortingsrepresentant-ene
Ola D. Gløtvold, Eli Sollied Øveraas og Sig-
bjørn Molvik om åpenhet i saksbehandlingen
i de regionale helseforetakene.

Saker under behandling 
Sosialkomiteen vil også ta stilling til flere
lovendringsforslag. Blant de som allerede er
meldt til behandling, er Ot.prp. nr. 89
(2001–2002) lov om endring i alkoholloven
(likebehandling av øl og annen drikk med
lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumpro-
sent), Ot.prp. nr. 54 (2001–2002) lov om
endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om
helsetjenesten i kommunene og i enkelte an-
dre lover (forenkling av statlig regelverk ret-
tet mot kommunesektoren m.v.), Ot.prp. nr.

55 (2001–2002) lov om endringer i lege-
middelloven og i lov 12. januar 1995 nr. 6
om medisinsk utstyr, Ot.prp. nr. 56
(2001–2002) lov om biobanker (biobanklo-
ven), Ot.prp. nr. 42 (2001–2002) lov om
endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omset-
ning av alkoholholdig drikk m.v. og i lov 9.
mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader.

Ved å gå inn på www.stortinget.no og
klikke på komiteene, kan man følge behand-
lingen i de forskjellige stortingskomiteene.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen
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Godkjenning av utdanningsinstitusjoner
I tråd med sekretariatets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling vedtatt at:

Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske 
senter
seksjon Årstad, godkjennes som utdan-
ningsinstitusjon i relasjon til spesialistreg-
lene i psykiatri tellende for ett år av utdan-
ningen.

Vedtaket gjelder fra 30.7. 2002.

Fjell voksenpsykiatriske poliklinikk
ved Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske
senter godkjennes som utdanningsinstitu-
sjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri
tellende for to år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 31.7. 2002.

Indre Sogn psykiatrisenter
godkjennes som utdanningsinstitusjon i re-
lasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellen-
de for ett år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 6.8. 2002.

Psykiatrisk avdeling ved Notodden 
sykehus
godkjennes som utdanningsinstitusjon i re-
lasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellen-
de for tre år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 12.8. 2002.

Ingunn Muus Vågeskar
Avdeling for spesialistutdanning

Legestatistikken 
på seks språk
Lege- og medlemsstatistikken er opp-
datert og lagt ut på Legeforeningens 
hjemmesider: www.legeforeningen.no 
For første gang er den også tilgjengelig 
på engelsk, tysk, fransk, spansk og 
italiensk.

Endring av operasjons-
listen i generell kirurgi
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Na-
sjonalt råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling bestemt å endre opera-
sjonslisten i spesialiteten generell kirurgi.

Den nye operasjonslisten i generell kirur-
gi er gitt ikrafttreden umiddelbart.

Informasjon om at operasjonslisten i ge-
nerell kirurgi er endret, er sendt til alle god-
kjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er
lagt ut på Legeforeningens nettsider i til-
knytning til spesialistreglene. Skjemaet kan
også fås ved henvendelse til Legeforenin-
gens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Elisabeth Smith
Avdeling for spesialistutdanning


