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Regionsutvalg Sør-Øst er etablert
2724
Som følge av sammenslåingen av 
Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til 
ett regionalt helseforetak er antallet 
regionsutvalg i Legeforeningen blitt 
redusert til fire. Det nye regionsutvalg 
Sør-Øst hadde konstituerende møte 
24. september.

– Det nye styret vil totalt bestå av 14 repre-
sentanter, forteller regionsutvalgets nyvalgte 
leder, Bodil Aasvang Olsen, allmennprak-
tiserende lege i Tvedestrand og også leder 
av Aust-Agder legeforening. Sammen med 
Svein Aarseth, Oslo legeforening, som ble 
valgt til nestleder, skal hun lede Legefor-
eningens største regionsutvalg. Ti av med-
lemmene representerer de ti lokalavde-
lingene i Helse Sør-Øst RHF. Fire medlem-
mer representerer de yrkesforeningene som 
ikke allerede har en representant i utvalget. 
Disse kommer fra Norsk arbeidsmedisinsk 
forening (Namf), Foreningen for leger 
i vitenskapelige stillinger (LVS), Praktise-
rende Spesialisters Landsforening (PSL) og 
Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Bodil Aasvang Olsen som tidligere ledet 

regionsutvalg Sør og Svein Aarseth, som 
ledet regionsutvalg Øst, ser frem til å jobbe 
sammen i det nye regionsutvalget. – Det er 
mange spennende og utfordrende saker å ta 
fatt på, sier Aasvang Olsen. Regionsut-
valget kommer hovedsakelig til å basere seg 
på telefonmøter, med et par felles samlinger 
i løpet av året.
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Vil endre strukturen 
på abortnemndene2724

Legeforeningen støtter Helse- og 
omsorgsdepartementets forslag om 
å opprette en sentral klagenemnd for 
svangerskapsavbrudd, til erstatning 
for dagens ordning med fem regio-
nale klagenemnder.

Legeforeningen ser det som vesentlig at 
klagesakene med begjæring om svanger-
skapsavbrudd, blir vurdert på en enhetlig 
måte i hele landet. Etablering av en sentral 
klagenemnd antas å sikre likebehandling 
ytterligere, sett i forhold til dagens ordning 
med fem klagenemnder, mener foreningen.

Selv om denne ordningen vil kunne ha 
noen uønskede virkninger som blant annet 
lengre reisevei, anser ikke Legeforeningen 
dette som et avgjørende motargument 
ettersom kvinnen uansett må reise for 
å møte i en klagenemnd, og dagens kom-
munikasjonsordninger er gode. Legefor-
eningen forutsetter imidlertid at utgifts-
økning ved lengre reisevei for kvinnen blir 
dekket.

Legeforeningen støtter også forslaget om 
at det lovfestes et krav om at ett av de tre 

nemndsmedlemmene i klagenemnden skal 
være jurist.

Helse- og omsorgsdepartementet har 
også foreslått å redusere antall primær-
nemnder slik at det kun stilles krav om slike 
ved de institusjoner som faktisk foretar 
nemndsbehandlede svangerskapsavbrudd. 
Legeforeningen støtter dette forslaget. 
Færre primærnemnder vil føre til at den 
enkelte nemnd behandler flere saker. Dette 
vil kunne gi bedre dokumentasjonsrutiner 
og sikre mer ensrettet praksis, mener Lege-
foreningen, som også peker på at det med 
tanke på taushetsplikten er en fordel at fær-
rest mulige instanser og personer er invol-
vert. Forslaget synes heller ikke å føre til 
store ulemper for den enkelte pasient.

Les hele høringsuttalelsen: www.lege-
foreningen.no/?id=126128
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Endrede spesialistregler 
i samfunnsmedisin
Helse- og omsorgsdepartementet har etter 
innspill fra sentralstyret, bestemt å endre 
spesialistreglene i samfunnsmedisin med 
umiddelbar ikrafttreden. De nye reglene er 
tilgjengelig på Legeforeningens Internett-
sider:  www.legeforeningen.no/?id=1559

Nytt styre – nye tillitsvalgte?
Husk å melde fra til Legeforeningens sek-
retariat om valg på nye tillitsvalgte. Dette 
kan enkelt gjøres via Internett. Gå inn på 
www.legeforeningen.no og klikk på boksen 
i øverste høyre kolonne: Valg 2007 (Tillits-
valgte).

Valgte bort æ-en
Årsmøtet i Østfold legeforening har som 
landsstyret og flere andre lokalavdelinger, 
vedtatt å fjerne æ-en i navnet.

Nasjonal evaluering 
av turnustjenesten for leger
Rapporten Nasjonal evaluering av turnus-
tjenesten for leger i sykehus 2007 er lagt 
ut på Legeforeningens nettsider: 
www.legeforeningen.no/?id=126150

Gjenvalg i FaMe
Jannicke Mellin-Olsen er gjenvalgt som 
leder av FaMe-gruppen for to nye år. 
FaMe-gruppen er en koordinerende gruppe 
bestående av landsstyredelegater fra de 
fagmedisinske foreningene. Mellin-Olsen 
har ledet FaMe i fire år.
Les mer: www.legeforeningen.no/?id=127027 

Bodil Aasvang Olsen og Svein Aarseth skal lede 
regionsutvalg Sør-Øst. Foto Lise B. Johannessen


