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Den norske lægeforening

Klinisk spesialitet for radiografer 
og stråleterapeuter

Norsk radiografforbund ønsker en 
godkjenningsordning av kliniske 
spesialister innen radiografi.

I den forbindelse har Legeforeningen mottatt 
et forslag til modell for en godkjenningsord-
ning. Forbundet opplyser at det tar sikte på 
å søke Helsedepartementet om å få delegert 
myndighet til å gi spesialistgodkjenning.

Legeforeningen er i utgangspunktet 
positiv til forslaget om å sikre kompetanse-
utviklingen i radiograffaget. Etablering av 
videreutdanninger innen radiografi og strå-
leterapi vil kunne øke fagkompetansen og 
stimulere til systematisk faglig utvikling 
blant radiografer; noe som i neste omgang 
vil bedre kvaliteten på både disse tjenestene 
og på radiologenes vilkår for å yte det beste 
for pasientene.

Med den hurtige utviklingen av viten 
som er innen kreftområdet, er det meget 
viktig at fagmiljøet sikres faglig fordyping 
gjennom medarbeidere med spesialistut-
danninger, mener Legeforeningen, som selv 
har meget gode erfaringer med at prak-
sisnær spesialistutdanning gir systematisk 
oppbygging av fagkompetanse i miljøene.

Legeforeningen mener også at det er en 
viktig forutsetning ved etablering av slike 
ordninger at det ikke medfører endringer 
eller uklarheter i de reelle arbeids- og 
ansvarsoppgaver i sykehusavdelingene. 
Diagnostikk og behandling må fortsatt være 
legeoppgaver. Bruken av begrepet spesialist 
vil kunne medføre slike uklarheter, og 
Legeforeningen mener derfor at spesialra-
diograf og -stråleterapeut vil være 
dekkende betegnelser.

Etablering av videreutdanning innen 
radiografi og stråleterapi vil kunne medvirke 
til en hensiktsmessig delegering av deler av 
virksomheten på en systematisk og kvali-
tetssikret måte, mener Legeforeningen, som 
ser det som hensiktsmessig at sentralstyret 
i Norsk Radiografforbund har det adminis-
trative ansvaret for spesialistutdanningen, og 
med adgang til å oppnevne ankeutvalg i de 
tilfeller der dette er nødvendig.

Les hele høringsuttalelsen på: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19597
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Nytt lederskap i fylkesavdelingene

Når de nye styrene trer i kraft fra 
1. september, får fire fylkesavdelinger 
nyvalgte ledere. Etter gjenvalg tar tre 
av lederne fatt på en ny periode.

I Nordland legeforening er kommunelege I, 
Svein Arne Monsen, Leirfjord, valgt til ny 
leder. Sekretær er Geir Tollåli, Nordlands-
sykehuset og ny kasserer er allmennlege 
Terje Johannesen, Rønvik legesenter.

Østfold legeforening valgte Finn Nilsson, 
Ørebekk legesenter, til ny leder. Sven-
Harald Anderssen, Sykehuset Østfold –
Fredrikstad, ble valgt inn som nytt medlem 
og Hilde Hoel, Kvinneklinikken, Sykehuset 
Østfold – Fredrikstad tok gjenvalg.

Ny leder i Akershus legeforening er Jan 
Erik Paulsen, LFK Kjeller. Anne Bailey, 
Ahus og Arne Røde, Humana Sandvika 
Medisinske senter, tok begge gjenvalg.

Aust-Agder legeforening har valgt Bodil 
Aasvang Olsen, fastlege i Tvedestrand, til 
ny leder. Rolf Hamran, Grimstad, fortsetter 
i styret som styremedlem sammen med 
Gunnar Farstad, Sørlandet sykehus – 
Arendal.

Telemark legeforening står foreløpig uten 
leder. Som valgte representanter til styret ble 
Haagen Thorne og Erik Fløholm gjenvalgt. 

Haagen Thorne fortsetter som sekretær og 
Erik Fløholm som kasserer. Valgkomiteen 
har ikke funnet noen ny lederkandidat, og 
årsmøtet vedtok å innkalle til ekstraordinært 
møte i august for å få valgt ny leder. Rekrut-
teringsarbeidet fortsetter frem til da.

Bess Frøyshov ble gjenvalgt som leder 
i Vestfold legeforening. Overlege Liv Marit 
Smedstad, Spesialsykehuset for rehabilite-
ring – Stavern, ble også gjenvalgt. Nytt 
styremedlem er overlege Ivar Haagaas, 
Sykehuset Vestfold – Tønsberg.

Oppland legeforening gjenvalgte Arild 
Tandberg, Kronen helsesenter i Lille-
hammer, som leder. Øvrige styremed-
lemmer valgt av årsmøtet er Thomas 
Moger, Sykehuset Innlandet – Lillehammer 
og Kari Sollien Øfstaas, Kapp legesenter.

Anne Larsen ble gjenvalgt som leder 
i Buskerud legeforening. De øvrige styre-
medlemmene valgt på årsmøtet er Torill 
Berg Døviken, Fjell legesenter, og Ephrem 
Thanendran Mariampillai, Ringerike 
sykehus.

Alle de nevnte styremedlemmer er 
årsmøtevalgte.
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Resept med personnummer
Legeforeningen har mottatt forslag til end-
ring i forskrift om rekvirering og utlevering 
av legemidler fra Helsedepartementet. 
Som ledd i gjennomføring av reseptbasert 
legemiddelregister er det foreslått at resep-
ter skal påføres pasientens personnummer, 
og at dette må hjemles i forskrift. Numme-
ret skal ikke registreres i eller fremgå av 
registeret, men skjules gjennom konverte-
ring til et pseudonym.

Av personvernhensyn er Legeforeningen 
i utgangspunktet skeptisk til at personnum-
mer i økende omfang benyttes sammen 
med andre sensitive opplysninger. I denne 
konkrete saken ser imidlertid foreningen 
nødvendigheten av å oppgi nummeret som 
grunnlag for opprettelse av personentydig 
pseudonym. Legeforeningen anser at det 
i forskriftsutkastet vises at personvernet 
søkes tatt på alvor, ved at pasient og forskri-
vers identitet pseudonymiseres av en tred-
jepart kalt tiltrodd pseudonymforvalter.

Legeforeningen mener departementet 
bør åpne for at resepter uten personnum-
mer unntaksvis kan bli ekspedert, ettersom 
det forekommer konsultasjoner der pasien-
tens personnummer ikke lar seg frem-
skaffe, for eksempel når barn tilses ved 
legevakt.

Les hele høringsuttalelsen på: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19284


