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Ny leder for allmennlegene2534

Jan Emil Kristoffersen er valgt til ny 
leder i Alment praktiserende lægers 
forening (Aplf).

På hans liste over viktige saker de neste to 
årene står både ny organisasjonsstruktur, 
forskning, nasjonal ordning med legevakt-
sentraler og rusreformen.

Lørenskog-legen ble valgt ved akklama-
sjon, og det var ingen motkandidater. Et nytt 
styre kom også på plass. Det består av Jørn 
Tunheim Kippersund fra Volda, Lars Andreas 
Nesje fra Sjøvegan, Bente Bjørnhaug 
Pedersen fra Hamar, Ole Edvard Strand fra 
Kristiansand, Eli Øvstedal fra Hole og Unni 
Aanes fra Bergen. Over 100 leger deltok på 
generalforsamlingen, og det er rekord.

Den nyvalgte lederen støtter arbeidet 
med å omstrukturere Aplfs øverste organ – 
landsrådet – slik at fylkesdelegater møter på 
generalforsamlingene. Dette bringer Aplf 
organisasjonsmessig mer i tråd resten av 
Legeforeningen. Det endelige lovforslaget 
vil bli stemt over på neste generalforsam-
ling i mai 2006.

Jan Emil Kristoffersen vil prioritere 
arbeid med forskningsenhetene, og ha en 
dialog med de folkevalgte og staten om de 
økte egenandelene. På lederens liste står 

også det å ta vare på 
strukturen i normal-
tariffen, som han 
mener er et fornuftig 
incentiv-system.

– En annen viktig 
oppgave vil være 
å få til en nasjonal 
ordning med legevakt-
sentraler, sier han. 
Arbeidet med rusre-
formen og det å sørge 
for å få flere i behand-
ling med legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) opptar også lederen. Han er dessuten 
bekymret over at stadig flere grupper skal få 
sykmeldings- og henvisningsrett. – Derved 
svekkes fastlegens rolle som koordinator 
for den enkelte pasient, mener han.

Generalforsamlingen foreslo å legge ned 
Norsk selskap for almenmedisin (NSAM) 
og fagutvalget og opprette en egen spesial-
forening. Forslaget vil bli stemt over på 
neste års generalforsamling når det endelige 
utkastet foreligger.
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Gynekolog skal lede spesialistene2534

Ove Andreas Mortensen, Oslo, spesia-
list i fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
er valgt til ny leder av Praktiserende 
Spesialisters Landsforening (PSL).

Det var stor oppslutning om PSLs årsmøte 
og 25-årsjubileum som fant sted i slutten av 
august.

En fornøyd leder, Harald Guldsten kunne 
takke av som foreningens leder. PSL har en 
stabil medlemsutvikling, et brukbart over-
skudd som har bedret foreningens økonomi 
og mange viktige saker på agendaen. For-
eningen hadde i mai 2005 1 216 med-
lemmer hvorav ca. 23 % er kvinner. Spesia-
lister i psykiatri, øyesykdommer, fødsels-
hjelp og kvinnesykdommer samt øre-nese-
halssykdommer utgjør hovedtyngden av 
medlemmene. Gjennomsnittsalderen er fort-
satt høy – 55 år, som er den høyeste gjen-
nomsnittsalderen blant yrkesforeningene.

Under årsmøtet ble Truls Disen, spesialist 
i øyesykdommer, tildelt foreningens tredje 
æresmedlemskap. Han har vært aktiv i PSL 
siden begynnelsen av 1980-tallet, og har 
vært en viktig strateg for foreningen. Reidar 
Thomassen, PSLs stifter og Roy Magnus 
Løken er de to første æresmedlemmene.

Ove Andreas Mortensen får med seg 
Arne Eivindson, spesialist i indremedisin, 
Arendal, Synnøve Bratlie, spesialist 
i psykiatri, Oslo, Arne O. Ellingsson, spe-
sialist i øyesykdommer, Tynset og Håvard 
Skjærvik, spesialist i barnesykdommer, 
Arendal i det nye styret. Varamedlemmer er 
Karin Stang Volden, Rådal, spesialist 
i lungesykdommer, Kari-Anne Trosterud, 
Elverum, spesialist i fødselshjelp og kvin-
nesykdommer og Michael Strand, øre-nese-
halsspesialist fra Haugesund.
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Lånefondet
Statusrapporten for Lånefondet for første 
halvår etter at det ble iverksatt nye ret-
ningslinjer viser at endringen i retnings-
linjene har ført til en betydelig økning 
i utlånsvolumet.

Maksimalbeløpet for lån til privat lege-
praksis til leger som skal foreta reetablering 
i privat praksis reduseres derfor fra en mil-
lion kroner til 400 000 kroner med virkning 
fra 1.10. 2005. Ny statusrapport fremlegges 
for sentralstyret i november 2005.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=79345

Markedsføring 
av kosmetiske inngrep
Helse- og omsorgsdepartementet har med 
hjemmel i helsepersonelloven vedtatt en 
forskrift om markedsføring av kosmetiske 
inngrep. Forskriften som har hjemmel 
i helsepersonelloven § 13 (3), trådte i kraft 
1.7. 2005. I forskriftens § 4 er det et gene-
relt krav om at «markedsføring av kosme-
tiske inngrep ikke skal utformes på en måte 
som er egnet til virke støtende eller kren-
kende eller som spiller på folks lyter eller for-
dommer mot normale kroppsvariasjoner».
Les mer på: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=78835

Oppnevning
Jon Haffner, konstituert fagdirektør/sjefs-
lege ved sykehuset Buskerud HF, oppnev-
nes som Legeforeningens representant 
i Kreftforeningen representantskap for den 
resterende del av oppnevningsperioden.

Jan Emil Kristoffersen

PSLs nye styre med ett av varamedlemmene. 
Arne O. Ellingsson, Arne Eivindson, Synnøve 
Bratlie, Ove Andreas Mortensen, Håvard 
Skjærvik og Karin Stang Volden. Foto Lise B. 
Johannessen


