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Kristian Vetlesen og Marit Skogstad 
leder arbeidsmedisinerne1546

Norsk arbeidsmedisinsk forening 
(Namf) og Norsk forening for arbeids-
medisin (Nfam) valgte nye styrer 
under årsmøtene i begynnelsen 
av mai.

Kristian Vetlesen, bedriftsoverlege i Orkla 
Brands ble gjenvalgt som leder i Namf. 
Øvrige medlemmer er Inger Lise Fjell-
anger, arbeidsmedisinsk avdeling, GE 
Healthcare AS, Oslo (gjenvalg), Hill Øien, 

Arbeidsmedisinsk 
senter, Sortland, 
Arne Morterud, 
Hjelp 24 Glitne AS, 
Hjelp 24 BHT- Åle-
sund og Trond Skaf-
lestad, Statoil ASA 
– Bergen. Varemed-
lemmer er Agneta 
Iversen, SAS Norge 
OSLIM og Jarand 
Hindenes, Haug-
land HMS-senter, 
Sand.

I tillegg til ordinære 
årsmøtesaker som års-
melding, regnskap og 
budsjett vedtok års-
møtet nye vedtekter 
for Namf.

Marit Skogstad, 
Statens arbeidsmiljø-
institutt (STAMI), 
Oslo ble valgt til 
leder i Norsk forening 
for arbeidsmedisin 
(Nfam). Øvrige med-
lemmer er: Knut 
Jørgen Arntzen, Help 24 Glitne AS, Trond-
heim, Trude Fossum, seksjon for arbeids-
medisin, Sykehuset Telemark, Hoang Tran, 
Bærum og Tore Tynes, STAMI. Varamed-
lemmer: Frode Kleppestø, FABI Partner, 
Sola og Hill Øien, Sortland.

Marit Skogstad orienterte i forkant av 
valget om opprettelsen av den fagmedi-
sinske foreningen og hvilke oppgaver den 
skal ivareta.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Hege Gjessing ny leder i Ylf1546

Årsmøtet i Yngre legers forening (Ylf) 
har valgt nytt styre.

Hege Gjessing, Oslo ble valgt til ny leder 
etter Per Meinich. Hun overtar ledervervet 
fra 1.9. 2007. Gjessing som er født i 1972, 
er assistentlege ved anestesi- og intensiv-
avdelingen på Rikshospitalet. Hun har 
tidligere blant annet arbeidet en periode 
som lege i Sudan for Leger Uten Grenser. 
Hun har sittet i styret i Ylf siden 20.10. 
2006.

De øvrige styremedlemmene er: Linda 
Hatleskog, Stavanger, Mads Sabel, Tromsø, 
Espen Møller-Hansen, Tønsberg, Anders 
Nordby, Oslo, Kjetil Karlsen, Trondheim, 
Fredrik Nomme, Drammen, Kjersti 
Baksaas-Aasen, Akershus. Varamed-
lemmer: Astrid Rege, Mo i Rana, Børre 
Fevang, Oslo og Barbro Saltnes, Bergen.

Årsmøtet fikk i tillegg til ordinære års-
møtesaker som budsjett, regnskap og 
behandling av nytt prinsipp- og arbeids-
program, to orienteringer. Den ene oriente-
ringen var om legers arbeidstid (se omtale 
på side 1549). I tillegg ble det gitt en orien-
tering om status vedrørende turnusord-
ningen.

Det var meget god stemning og stor opp-
slutning om de saker som styret fremmet.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mellomoppgjøret i staten i havn
Årets mellomoppgjør i staten ble ferdigfor-
handlet 1. mai. Partene ble enige om et 
oppgjør med en total årskostnad på om lag 
4,8 %. Størstedelen av dette består av 
lønnsoverheng etter fjorårets forhandlinger 
og såkalt lønnsglidning. Det er avsatt en 
liten pott til lokale forhandlinger i den 
enkelte virksomhet, i overkant av en fjerde-
del av det som ble avsatt i fjorårets oppgjør. 
Akademikerne stat er ikke fornøyd med 
profilen på årets oppgjør, men valgte 
å akseptere fordi man ikke har mulighet 
til å få mer i en meklingsrunde. Oppgjøret 
har imidlertid vist at det er nødvendig med 
endringer i lønnsforhandlingssystemet 
i staten. Dette kan først skje i hovedopp-
gjøret neste år.
Les mer: www.akademikerne.no/?ID=12094

Brudd i Oslo kommune
Det ble brudd i årets mellomoppgjør i Oslo 
kommune natt til 1. mai. Akademikerne 
brøt forhandlingene da kommunens siste 
tilbud ikke inneholdt noen av de elementene 
som Legeforeningen og Akademikerne 
krevde i forhandlingene. Legeforeningen 
krevde at det vesentligste av økonomien ble 
avsatt til slike forhandlinger, da det bare 
er lokalt i den enkelte bydel og kommunale 
virksomhet man kan avtale spesifikke tiltak 
for å rekruttere og beholde nøkkelkompe-
tanse. Akademikerne kommune har gått 
i mekling som eneste arbeidstakerpart. LO, 
YS og Unio valgte å akseptere kommunens 
tilbud.
Les mer: www.akademikerne.no/? ID=12089
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