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Vil synliggjøre samfunnsmedisinen
2896
Norsk Samfunnsmedisinsk Forening 
(NORSAM) vil gjøre samfunnsmedisi-
nen synlig i dagens helsedebatt og 
arbeider iherdig for å verve nye med-
lemmer til foreningen.

– Vårt poeng er at mange leger som er 
spesialister innen andre fagområder, også 
arbeider med samfunnsmedisinske oppgaver, 
sier Einar Braaten, leder i NORSAM. – Det 
kan være kommuneleger som har sin hoved-
stilling som fastlege, ansatte hos fylkes-
mannen, i helsetilsynet, Helsedirektoratet, 
ved Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, 
regionale helseforetak eller annet. Vi mener 
alle disse utfører viktig samfunnsmedisinsk 
arbeid, men at de ikke får bidratt til å utvikle 
samfunnsmedisinen som fagfelt fordi de 
er «usynlige» som f.eks. «seniorrådgiver» 
i Helsedirektoratet, sier han.

– NORSAM skal være en møteplass for 
samfunnsmedisinsk arbeid. – Vi er en fag-
medisinsk forening under Legeforeningen, 
og vi vil jobbe for en bedre helseplanleg-
ging og for at helse skal bli høyeste prioritet 
i all samfunnsplanlegging, sier Braaten.

– Vi trenger medlemmer fra ulike 
områder i helsevesenet for å ha bredest 
mulig erfaringsbakgrunn, og vi trenger 
medlemmer for å bli en slagkraftig organi-
sasjon som blir lyttet til, sier han. – Vi 
ønsker dessuten en best mulig utvikling 
av den samfunnsmedisinske utdanningen 
tilpasset dagens helsevesen, og vi ønsker 
utvikling og rekruttering av nye samfunns-
medisinere, understreker foreningslederen.

Foreningen har nylig utarbeidet en verve-
brosjyre som bl.a. inneholder en test der 

man kan krysse av for ulike svaralternativer. 
Ønsker du å være med på å påvirke utvik-
lingen av helsetiltak og helsetjenester, 
jobber du med å få oversikt over sykdom 
og helse i befolkningen og med samfunns-
faktorer som påvirker helsetilstanden? 
Ønsker du å bidra til gode tiltak i helse-
vesenet, liker du å planlegge og å organi-
sere, og vil du være med å evaluere effekt 
og se på resultater av tiltak som settes 
i gang? er blant spørsmålene i testen.

– Dersom man krysser av for to eller 
flere av disse utsagnene, er det en indika-
sjon på at man kan ha en samfunnsmedi-
siner i magen, sier Braaten.

Les mer på foreningens Internett-sider: 
www.legeforeningen.no/?id=82317

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

Enighet oppnådd ved Lovisenberg
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Streiken ved Lovisenberg Diakonale 
Sykehus ble avsluttet etter at partene 
kom til enighet i slutten av november.

Akademikerne helse og arbeidsgiverforen-
ingen Spekter kom til enighet i morgenti-
mene fredag 28.11. 2008. Da hadde streiken 
ved sykehuset vart i tre uker.

– Vi er tilfreds med at vi lyktes med 
å forhandle oss frem til enighet, sier for-
handlingsleder i Akademikerne helse Rune 
Frøyland.

Akademikernes hovedkrav i oppgjøret 
har vært forsvarlige hvilebestemmelser, en 
god seniorpolitikk og en lønnsutvikling på 
linje med andre grupper i samfunnet.

– Alle forhandlinger innebærer å gi og ta. 

Vi fikk ikke gjennomslag for alle våre krav, 
men vi har fått en løsning vi kan leve med, 
sier Frøyland.

Målet for Akademikerne har hele tiden 
vært å løse konflikten gjennom forhand-
linger og unngå tvungen lønnsnemnd. Frøy-
land er glad for at partene tok ansvar og at 
streiken ble avsluttet av hensyn til pasien-
tene. Totalt har 19 medlemmer i Akademi-
kerne vært i streik, fordelt på 17 leger, én 
psykolog og én samfunnsviter. Streikeom-
fanget har vært moderat og ansvarlig. All 
øyeblikkelig hjelp har hele tiden gått som 
normalt.

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Revidert møteplan 
for sentralstyret – våren 2009
Mandag 19. januar
Tirsdag 27. januar
Tirsdag 27.–onsdag 28. januar (fra kl 16) – 
Ledermøte på Soria Moria Hotell og Konfe-
ransesenter
Tirsdag 24. februar
Onsdag 25. mars
Mandag 27. april
Tirsdag 19. mai
Tirsdag 2. juni
Onsdag 3.–fredag 5. juni – landsstyremøte 
i Bodø
Torsdag 18. juni

Snart 5 000 medlemmer
Allmennlegeforeningen og Norsk forening 
for allmennmedisin hadde medio november 
nærmere 5 000 medlemmer inkludert pen-
sjonister. Medlemstallet i Allmennlegefor-
eningen har økt med ganske nøyaktig 1 000 
siden 1998. De fleste medlemmer av All-
mennlegeforeningen er også medlemmer 
i Norsk forening for allmennmedisin.

Rapportering av betalt 
fagforeningskontingent 2008
Fra 2007 rapporterte Legeforeningen betalt 
fagforeningskontingent elektronisk til 
Skatteetaten.

Dette gjøres også for 2008. Det vil derfor 
ikke bli sendt ut kvitteringer per post. Med-
lemmene vil få tilsendt en oversikt over 
betalt kontingent i løpet av januar måned, 
tilsvarende en lønns- og trekkoppgave.

I forbindelse med selvangivelsen for 
2008 vil post 311 (fagforeningskontingent) 
være ferdig utfylt. Arbeidsgiver trenger 
derfor ikke å innberette betalt fagforen-
ingskontingent. Fradragsbeløpet i år er 
kr 3 150.

Eventuelle spørsmål kan sendes til 
medlem@legeforeningen.no.

Trinnvis kvalitet
TrinnVis Kvalitet – en elektronisk assistent 
som skal hjelpe små legekontor og lege-
vakter med å komme i gang med systema-
tisk kvalitetsarbeid i egen virksomhet – ble 
lansert 30.10. 2008. Den elektroniske assi-
stenten er utarbeidet av Allmennmedisinsk 
kvalitetsutvalg (KUP) for å hjelpe legekon-
tor og legevakter med å få orden på sitt 
kvalitetsarbeid. Programmet kan hjelpe til 
med å organisere og få oversikt over virk-
somheten. TrinnVis Kvalitet er støttet av 
Legeforeningen, Unifob helse, Nasjonalt 
Senter for Distriktsmedisin, Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin 
og Helsedirektoratet.

Les mer: www.nhn.no/news/trinnvis-
kvalitet-er-lansert

Einar Braaten leder NORSAM. Foto Cecilie Bakken


