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Nytt råd for legeetikk
Landsstyret har valgt ny leder og nye 
medlemmer til Rådet for legeetikk.

Trond Markestad er rådets nye leder. Han er 
overlege i pediatri ved Sykehuset Innlandet 
HF – Gjøvik. Han har sittet sju år som 
medlem av rådet. Trond Markestad overtar 
ledervervet etter Reidun Førde som har 
sittet tolv år i rådet, hvorav åtte år som 
leder. Nestleder er Ragnar Hotvedt. Han er 
professor dr.med. Universitetet i Tromsø 
og har også sittet sju år  i rådet.

De øvrige medlemmene er: Karsten 
Hytten, privatpraktiserende spesialist 
i psykiatri, Turid Aas, overlege i kirurgi ved 
Haukeland Universitetssjukehus og Anne 
Mathilde Hanstad, allmennlege i Jørpeland. 
Varamedlemmer er Kristin Bjørnland, over-
lege i barnekirurgi ved Rikshospitalet og 
Rita Kolvik, seksjonsleder ved fertilitets-
seksjonen, Haugesund sjukehus.

Rådet er valgt for perioden 1.1. 2006 til 
og med 31.12. 2009.

Landsstyret presiserte 
Loen-vedtaket
Etter en kort debatt vedtok landsstyret å gi sin tilslutning til seks prinsipper 
vedrørende Legemiddelindustriens tilstedeværelse ved kurs i legers videre- 
og etterutdanning.

Landsstyret vedtok i mai 2004 bl.a. at tel-
lende utdanningstilbud i legers videre- og 
etterutdanning skal arrangeres uten økono-
misk og praktisk medvirkning fra firmaer. 
I kjølvannet av dette vedtaket hadde det 
dukket opp noen sentrale problemstillinger 
som sentralstyret mente det var nødvendig 
at landsstyret tok stilling til.

Følgende prinsipper ble vedtatt:
1. Prinsippene i landsstyrets vedtak mai 

2004 (1) om tellende, godkjent videre- og 
etterutdanning uten medvirkning fra 
medisinindustrien, opprettholdes.

2. Det tillates heller ikke markedsføring av 
andre typer produkter og tjenester 
i tilknytning til tellende kurs i legers vide-
re- og etterutdanning.

3. Retningslinjene for vurdering av kurs (2), 
vedtatt av sentralstyret 24.8. 2004 opp-
rettholdes, og prinsippene i disse videre-
føres.

4. Sentralstyret kan fortsatt etter begrunnet 
søknad, gi unntak fra bestemmelsene for 
lån av utstyr fra utstyrsfirmaer når det er 
nødvendig av hensyn til kursets kvalitet.

5. Når det for kursgjennomføring er nødven-
dig å låne utstyr fra firmaer, skal innby-
delse sendes alle aktuelle firmaer og 
minst to bør låne ut utstyr.

6. Leger skal normalt undervise og demon-
strere bruk av utstyr. Bare når det er nød-
vendig for undervisningen, kan firma-
representanter bistå i demonstrasjon og 
bruk av utstyr.

De tre siste punktene utløste debatt, og det 
ble derfor stemt over forslagene i to 
omganger. Punkt 1–3 ble enstemmig ved-
tatt. Også punkt 4–6 gikk gjennom, men 
landsstyret påla sentralstyret i et oversen-
delsesvedtak, å utrede konsekvensene av 
vedtaket om samhandling med utstyrsindu-
strien.
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Første kvinnelige president
Torunn Janbu ble valgt til Legeforeningens president under landsstyremøtet i Bergen. 
Etter 119 år kan en kvinne for første gang ikle seg presidentkjedet.

Torunn Janbu (Of) er inntil det nye sentralstyret trer i kraft 1.9. 2005, foreningens visepresident. 
Hun er per i dag leder av Oslo legeforening og av Legeforeningens likestillingsutvalg.

Legeforeningens nye visepresident Per Meinich (Ylf), er anestesilege ved Ullevål universitets-
sykehus. Han er påtroppende leder av Yngre legers forening og medlem av Oslo legeforening.

De øvrige sentralstyrerepresentantene er: Ottar Grimstad (Aplf), Lars Eikvar (Of), Hilde Engjom 
(Ylf), Ernst Horgen (LSA), Siri Tau Ursin (Of), Marte Walstad (Aplf) og Bård Lilleeng (Ylf). Eikvar 
og Grimstad sitter også i sentralstyret i dag.

Varamedlemmer er Gunnar Skipenes (Troms legeforening), Anne Kristine Fagerheim (Ylf) 
og Harald Guldsten (PSL). Torunn Janbu
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Bjørn Martin Aasen og Wenche Frogn Sellæg 
loset møtet sikkert og profesjonelt i havn. 
Foto Lise B. Johannessen

Reidun Førde og Trond Markestad. Foto Lise B. 
Johannesen
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