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skap høyere enn 3,7 %. Til sammenlikning 
er det 16,0 % utenlandske statsborgere blant 
leger under 67 år i Norge, eller 13,7 % blant 
legemedlemmene.

Ylf underrepresentert
I forhold til medlemskap i yrkesforening, er 
Yngre legers forening (Ylf) mest underre-
presentert med 25,6 % av de delegerte, mot 
32,1 % av medlemmene. Med 30 delegerte 
er Ylf vesentlig svakere representert enn 
i 2002, og også svakere enn i 2003 da de 
hadde 33 delegerte. Dette til tross for at 
Ylfs andel av medlemmene er raskt økende.

Små yrkesforeninger 
overrepresentert
Det er også en liten underrepresentasjon for 
Praktiserende spesialisters landsforening 
(PSL). Alle de tre minste yrkesforeningene 
er klart overrepresentert. Mest overrepresen-
tert er Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 
(LSA) med 7,7 % av de delegerte, mot 3,7 % 
av medlemmene. Norsk overlegeforening 

(Of) og Alment praktiserende lægers for-
ening (Aplf) er representert i forhold til 
medlemstallet, det siste i motsetning til de 
tre foregående årene.

Nordland underrepresentert
I år som i fjor er det en viss overrepresenta-
sjon fra Hedmark, Telemark, Aust-Agder 
og Finnmark – noe reglene for sammenset-
ningen av landsstyret i noen grad bidrar til – 
mens det er en klar underrepresentasjon fra 
Nordland og i noe mindre grad underrepre-
sentasjon fra Buskerud og Rogaland. I mot-
setning til for noen år tilbake, er det en svak 
underrepresentasjon fra Oslo og Akershus.
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Med fremtidsvyer 
for samfunnsmedisinen1397

– Vi håper at den nystiftede spesialforeningen skal bli et møtested for alle sam-
funnsengasjerte leger og bidra til at flere leger får interesse for faget, sier 
Marit Rognerud.

Rognerud er midlertidig fungerende leder 
for Norsk forening for samfunnsmedisin, 
som ble godkjent som spesialforening 
i Legeforeningen i januar 2005.

Foreningens formål er å videreutvikle og 
forbedre kvaliteten i faget samfunnsmedisin 
og fremme det samfunnsmedisinske fag-
miljøet. Aktuelle fagtemaer vil bl.a. være 
ledelse av helsesektoren og rådgivning til 
myndigheter, epidemiologi og statistikk, 
prioritering, planlegging av helsetjenester 
og/eller forebyggende tiltak, helsebered-
skap og internasjonalt helsearbeid.

Landsrådet i Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid (LSA) valgte følgende styre: Einar 
Bråten (kommunelege i Øvre Eiker), Marit 
Rognerud (overlege ved Folkehelseinstitut-
tet), Folke Sundelin (spesialrådgiver i Helse 
Øst RHF), Inger Hilde Trandem (overlege i 
sosialmedisin, Tromsø kommune), Gunnar 
Tellnes (professor ved Universitetet i Oslo, 
leder av Norsk forening for samfunnshelse 
og president i The European Public Health 
Association – EUPHA), Berit Austveg 
(seniorrådgiver i Helsetilsynet) og Vegard 
Høgli (medisinsk fagsjef i Helse Sør RHF). 
Det nye styret fikk i fullmakt å konstituere 
seg selv. De fire samfunnsmedisinske insti-
tuttene ved universitetene inviteres til å ha 
en observatør hver i det nye styret.

– Vi håper at styret vil bidra til økt kon-
takt mellom samfunnsengasjerte leger både 
i forskning og praksis, og på tvers av for-
valtningsnivåer og stillingskategorier, sier 
Marit Rognerud. – Styremedlemmene 
representerer en god bredde i faget sam-
funnsmedisin. Styrets sammensetning sik-
rer god kontaktflate mot de ulike deler av 
helsetjenesten, av forvaltningen, forsk-
ningsmiljøene og de mest aktuelle samar-
beidspartnerne nasjonalt og internasjonalt.
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Kunngjøringer

Godkjenning 
av utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling vedtatt følgende:

Røntgenavdelingen ved Hammerfest syke-
hus HF, godkjennes som gruppe II-utdan-
ningsinstitusjon i radiologi.

Vedtaket gjelder fra 11.4. 2005.

Oslo skadelegevakt, Ullevål universitets-
sykehus godkjennes som gruppe II-utdan-
ningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi tellende 
for seks måneder av spesialistutdanningen 
i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk 
kirurgi.

Vedtaket gjelder fra 21.3. 2005.

Endret attestasjonsskjema/
sjekkliste i spesialiteten 
radiologi
I tråd med sentralstyrets anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling bestemt at sjekk-
listen for spesialiteten radiologi endres.

Det nye skjemaet tas i bruk så snart som 
mulig ved søknad om spesialistgodkjenning 
i radiologi, men er ikke obligatorisk før etter 
1.1. 2008.

Attestasjonsskjemaet/sjekklisten er 
sendt til alle godkjente utdanningsinstitu-
sjoner i radiologi og er lagt ut på Legefor-
eningens nettsider. Skjemaet kan også fås 
ved henvendelse til Legeforeningens 
sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Medlemstilbud

eFaktura
Legeforeningen tilbyr eFaktura for betaling 
av medlemskontingenter samt ansvarsfor-
sikring. Ved å benytte eFaktura kommer 
regningene ferdig utfylt rett i nettbanken, 
og oppbevares der. Regningen betales 
med et enkelt klikk, idet både KID-, konto-
nummer etc. er ferdig utfylt. For å inngå 
avtale om eFaktura, er det en forutsetning 
at du bruker nettbank. Har du spørsmål 
vedrørende eFaktura, kontakt Legefor-
eningen, tlf. 23 10 90 00, eller e-post 
(register@legeforeningen.no).
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=54600

Lettvint hjelp via Internett
På Legeforeningens hjemmeside, lenken 
skjemaer, finner du informasjon om en 
rekke av foreningens tilbud. Her kan du 
blant annet laste ned søknadsskjemaer for 
stillinger, utdanningsfond, veiledning av 
turnusleger, lønn og avtaler m.m. Du kan 
også bestille trykksaker.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=17

Folke Sundelin, Marit Rognerud, Einar Bråten, 
Inger Hilde Trandem og Vegard Høgli ser frem 
til arbeidet i den nye spesialforeningen. Gunnar 
Tellnes og Berit Austveg var ikke til stede da 
bildet ble tatt. Foto Lise B. Johannessen


