
I tråd med sentralstyrets anbefaling
har Nasjonalt råd for spesialistutdan-
ning av leger og legefordeling bestemt
følgende:

BUP, Lofoten sykehus 
godkjennes som utdanningsinstitusjon for
tre år av hovedutdanningen i relasjon til spe-
sialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet
poliklinikk og erfaringsområdet generell
barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenningen gjelder fra 18.12. 2001. 

Åstveit distriktspsykiatriske senter 
gis fornyet godkjenning som utdannings-
institusjon for to år av hovedutdanningen i
relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet
allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfarings-
områdene langtidsoppfølging av kronisk
syke, alderspsykiatri, konsultasjonstjeneste
og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og
rehabiliteringssenter.

Fysikalsk medisin 3T AS 
gis fornyet godkjenning som utdanningsin-
stitusjon i gruppe II med tellende tjeneste for
ett år i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk
medisin og rehabilitering.

Elisabeth Smith
Utdanningsavdelingen
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Ny sammensetning av spesialitetsrådet
2002–05
Det var ikke innkommet forslag på repre-
sentanter til nytt spesialitetsråd for perioden
2002–05. Sentralstyret vedtok derfor at det
sittende spesialitetsråd fungerer ut februar
2002.

Sentralstyret hadde også en foreløpig
drøfting av eventuelt endrede regler for spe-
sialitetsrådets sammensetning ut fra de end-
ringer som oppstår både på grunn av statlig
overtakelse av spesialisthelsetjenesten og
endringer i den statlige helseforvaltning. 

Nytt rusmiddelpolitisk utvalg 2002–03
Sentralstyret oppnevnte som medlemmer av
Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg:
Tone Tveit, leder, Jens Chr. Bull Engelstad,
Svein Steinert, Erik Waale Næss, Arne Jo-
hannesen, Laine Wannstam. En representant
ikke oppnevnt.

Nytt likestillingsutvalg 2002–03
Sentralstyret oppnevnte som medlemmer av
Legeforeningens likestillingsutvalg: Torunn
Janbu, leder, Camilla Arnesen, Catarina Falck,
Roar Pedersen og Per-Henrik Randsborg.

Legeforeningens valgkomité 2002–03
I henhold til Legeforeningens lover § 3 skal
valg på Legeforeningens sentralstyremed-
lemmer forberedes av en valgkomité på tre
medlemmer. To av disse velges av landssty-
ret, hvorav den ene som leder.

Under landsstyremøtet 17.–19.10. 2001
valgte landsstyret Anne Cathrine B. Næss
som leder og Torkel Steen som medlem.
Sentralstyret utpekte Eirik Bø Larsen som
tredje medlem av valgkomiteen.

Marie Spångberg-prisen – 
komiteen 2002–05
Sentralstyret oppnevnte som medlemmer av
komiteen for innstilling til Marie Spångberg-
prisen: Johanne Sundby, Anna Midelfart og
Borghild Roald.

Landsstyremøtet 2003 – invitasjoner
Fylkesavdelingene var anmodet om å sende
inn søknad til sentralstyret om å være arran-
gørforening for landsstyremøtet 2003. Ved
svarfristens utløp 1.12. 2001 var det inn-
kommet søknader fra Møre og Romsdal le-
geforening og Finnmark legeforening. Sent-
ralstyret vedtok å takke ja til invitasjonen fra
Møre og Romsdal legeforening. Sentralsty-
ret vedtok videre å oppfordre Finnmark le-
geforening til å komme tilbake med ny invi-
tasjon ved en senere anledning.

Akademikerne Frie Yrker
Etter de nye vedtektene i Akademikerne Frie
Yrker skal hver forening nå ha en fast repre-
sentant med vararepresentant. Sentralstyret
vedtok å videreføre dagens representasjon
med Nils Grytten som medlem og Åge Hen-
ning Andersen som varamedlem. 

Forhandlingssituasjonen 
i NAVO-området 
Sentralstyret vedtok følgende:
1 Istedenfor krav til ny hovedavtale som tid-
ligere er vedtatt av sentralstyret, vedtok sent-
ralstyret å foreslå overfor Akademikerne 
at det inngås en midlertidig hovedavtale 
og midlertidig avtale om forhandlingsord-
ningen i samsvar med forslag fremlagt av
sekretariatet datert 6.12. 2001 og som er
drøftet i forhandlingsdelegasjonen.
2 I tråd med forslaget til midlertidig hoved-
avtale pkt I fremmes det krav om at gjelden-
de hovedtariffavtaler inngått mellom Den
norske lægeforening og KS/staten/Oslo
kommune videreføres frem til 31.3. 2002
med NAVO og helseforetakene som part.
Særavtaler mellom Legeforeningen og KS/
staten/Oslo kommune videreføres frem til
31.3. 2002 med helseforetakene som part.
3 I forbindelse med behandlingen av Aka-
demikernes krav om midlertidig hovedavtale
fremmes krav om en intensjonsavtale mel-
lom NAVO og Legeforeningen i overens-
stemmelse med sekretariatets utkast til krav
datert 12.12. 2001.

Legeforeningens representant 
i Akademikerne Helse
Bente Mikkelsen ble i sentralstyremøtet i no-
vember 2001 oppnevnt som medlem i Aka-
demikerne Helse og i Legeforeningens for-
handlingsdelegasjon. Etter dette er hun tilsatt
som viseadministrerende direktør i Helse Øst


