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Medlemmer av Norsk medisinstu-
dent-forening (Nmf) i Norge etter
universitet og i utlandet etter studie-
land per 16.9. 2002. Prosent kvinner
og menn

Nmf-
medlem Kvinner Menn

Univ. i Oslo  830  58,9  41,1
Univ. 
i Bergen  714  57,1  42,9
NTNU 
Trondheim  439  59,7  40,3
Univ. 
i Tromsø  351  61,0  39,0
Norge totalt 
Nmf 2 334  58,8  41,2
Tyskland  233  57,9  42,1
Ungarn  231  47,2  52,8
Polen  196  52,0  48,0
Danmark  79  68,4  31,6
Irland  70  70,0  30,0
Tsjekkia  40  40,0  60,0
Storbritannia  36  66,7  33,3
Australia  33  51,5  48,5
Nederland  28  53,6  46,4
Sverige  14  50,0  50,0
Malta  7 52,9 52,9
Østerrike  5  40,0  60,0
Italia  2  0,0 100,0
Bosnia-
Hercegovina  1 100,0  0,0

Utlandet 
totalt Nmf  975  54,8  45,2
Totalt 
Nmf-medl. 3 309  57,6  42,4

Kilde: Legeforeningens medlemsregister per 16.9.
2002.

Se også Legefakta i nr. 19–23/2002, samt Inter-
nett: http://www.legeforeningen.no/inex.db2?id=
18#medisinstudenter

Lokale forhandlinger i Oslo kommune utsatt
Oslo kommune er ikke blitt ferdig med for-
handlingene rundt den nye Del III-avtalen,
og har derfor sett seg nødt til å utsette de lo-
kale forhandlingene på virksomhetsnivå
enda en gang.

Fristen for å ha avviklet de lokale for-
handlingene er satt til 16.12. 2002. Dette be-
tyr at fristen for fremleggelse av krav er
15.11. 2002 og fristen for krav om sentrale
forhandlinger 10.1. 2003. Disse skal være

avsluttet innen 24.1. 2003 og krav om ev. an-
kebehandling er satt til 7.2. 2003.

Det er samtidig nedfelt en protokoll om at
det kan foretas en forholdsmessig større til-
deling av pott til System- og regnskapsetaten
og Byantikvaren enn hva en pro rata-forde-
ling skulle tilsi. Endelig fordeling skal fore-
legges beregningsutvalget.

Anne-Gry Rønning Moe
Forhandlingsavdelingen

 yrkesforeningene

Bevilgninger fra Aplfs forskningsfond 2002
Fondsutvalget for Aplfs forskningsfond har
i møte 20.8. 2002 behandlet mottatt søkna-
der om støtte fra fem allmennpraktikere og
fattet vedtak om å tildele:
– Hogne Sandvik kr 5 000 for prosjektet Er-
faringer med fastlegeordningen

– Erik Werner kr 15 000 for prosjektet Imple-
mentering av retningslinjer for akutte kors-
ryggsmerter

Jens Eskerud
leder av Aplfs forskningsfond

spesialistutdanningen

Godkjenning av utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av le-
ger og legefordeling vedtatt at Kongsberg
distriktspsykiatriske senter, Kongsberg sy-
kehus godkjennes som utdanningsinstitu-
sjon i relasjon til spesialistreglene i psykia-
tri, tellende for to år av utdanningen.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet all-
mennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsom-

rådene langtidsoppfølging av kronisk syke,
alderspsykiatri og konsultasjons-/liaisontje-
neste.

Vedtaket gjelder fra 29.8. 2002.

Ingunn Muus Vågeskar
Avdeling for spesialistutdanning

Nytt på nett for 
offentlige leger
Offentlige legers landsforening (OLL) 
åpnet i september en fornyet nettside: 
www.legeforeningen.no/oll

Siden inneholder blant annet referater 
fra styremøter i OLL, årsmeldinger og 
generalplan for fornying og styrking av 
samfunnsmedisin. Det finnes også et 
åpent, interaktivt diskusjonsforum på 
den nye OLL-nettsiden.




