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Legeforeningens 
internasjonale utvalg
Sentralstyret har opprettet et internasjonalt 
utvalg. Medlemmer er: Hilde Engjom 
(leder), Berit Austveg, Gunnar Kvåle, Jan-
nicke Mellin-Olsen, Terje Vestheim og Knut 
Wester. Utvalget fungerer fram til 31.12. 
2009. Utvalget kan kontaktes ved henven-
delse til Bjørn O. Hoftvedt, Legeforeningens 
sekretariat.

Allmennmedisinsk 
forskningsfond
Sentralstyret har vedtatt nye vedtekter for 
Allmennmedisinsk forskningsfond, og har 
oppnevnt følgende styre: Gisle Roksund 
(leder), oppnevnes for fire år frem til 31.12. 
2011. Jan Emil Kristoffersen (nestleder), 
oppnevnes for to år frem til 31.12. 2009. 
Trine Bjørner, (styremedlem), oppnevnes 
for fire år frem til 31.12. 2011. Fra de fire 
allmenn), medisinske forskningsenheter: 
Jan C. Frich (styremedlem, oppnevnes for 
fire år frem til 31.12. 2011. Fra Helse- og 
omsorgsdepartementet: Jon Hilmar Iversen 
(styremedlem), oppnevnes for to år frem til 
31.12. 2009. Varamedlemmer: Marit Her-
mansen, personlig varamedlem for Gisle 
Roksund, Unni Aanes, personlig varamed-
lem for Jan Emil Kristoffersen, Odd Jarle 
Kvamme, personlig varamedlem for Trine 
Bjørner, Anne Luise Kirkengen, personlig 
varamedlem for Jan C. Frich og Ole Bjørn 
Herland, personlig varamedlem for Jon Hil-
mar Iversen.

Leger har flere roller1834

– Leger har en viktig rolle for å ivareta 
pasientens helse, men har også et 
ansvar overfor samfunnet i forhold 
til bl.a. sykefravær.

Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens 
president, i en kommentar til at sentralstyret 
nylig har vedtatt et notat om legens rolle 
i sykefraværsarbeidet. – Leger har skal 
både ha pasientens beste for øye og vise et 
samfunnsansvar, sier hun.

– Notatet peker på den innsats vi ser 
leger kan gjøre i forholdet mellom lege og 
pasient, sier Janbu. – Det viser at vi tar et 
ansvar for pasienten, og at vi samtidig ser 
at god samhandling, særlig med arbeids-
plassen, er viktig i forhold til sykefraværs-
arbeid. Fastlegens mulighet til å se hele 
pasientens livssituasjon bidrar også til 
å ivareta samfunnsansvaret, sier hun.

I notatet tas det til orde for at dersom det 
er medisinsk forsvarlig og lar seg gjennom-
føre, så er arbeidsrelatert aktivitet å fore-
trekke fremfor fullstendig fravær fra 
arbeidet. Arbeidsplassen er den viktigste 
arenaen for sykefraværsarbeid, og fastlegen 
er den viktigste medisinske premissleveran-
døren i forhold til en medisinsk betinget 
ytelse. Legens rolle knyttes til vurderingen 
av pasientens funksjonsevne, og funksjons-
vurderingen skal sikre at pasienten verken 
sykmeldes mer eller mindre enn hva som er 
medisinsk nødvendig. I dialog med arbeids-
taker, arbeidsgiver og ev. bedriftshelsetje-
neste må fastlegen ha oppmerksomhet på en 
medisinsk betinget funksjonsvurdering 
i forhold til arbeidsplassen.

I policynotatet listes det opp en rekke 
punkter som viser Legeforeningens ulike 
synspunkter på denne problemstillingen. 
Bl.a. mener foreningen at bedriftshelsetje-
nesten bør utnyttes bedre i sykefraværs-
arbeid gjennom forebygging, tilrettelegging 
og styrket samarbeid med NAV, arbeidslivs-
sentre og fastleger.

Legeforeningen policynotater er korte og 
lett tilgjengelige notater om aktuelle helse-
politiske spørsmål. Foreningen har siden 
2005 gitt ut en rekke notater, bl.a. om pro-
fesjonsetikk, helsetjenester for barn og unge 
og om praksiskonsulentordningen. Policy-
notatene er tilgjengelige på Legeforenin-
gens Internett-sider: www.legefore-
ningen.no/?id=87530
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Fikk hederspris1834

Professor Tore Sanner mottok Røyk-
fritt Miljø Norges hederspris på 
Verdens tobakksfrie dag 31. mai.

Overrekkelsen fant sted under en markering 
i Kreftforeningen.

Statssekretær Arvid Libak i Helse- og 
omsorgsdepartementet som delte ut prisen, 
pekte på at Sanner har gjort en langvarig 
innsats for å få frem helseskadene som 
følger av røyking. Sanner har tidligere mot-
tatt Karl Evangs pris for helseopplysning.
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Leger skal ha pasientens beste for øye. Illustra-
sjonsfoto Colourbox

Arvid Libak (t.v.) overrakte hedersprisen til Tore 
Sanner. Foto Ellen Juul Andersen


