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Medlem nummer 25 00082

Andreas Kjølsøy som studerer medi-
sin i Ungarn, ble nylig medlem num-
mer 25 000 i Legeforeningen.

For første gang har foreningen passert dette 
antallet medlemmer. Kjølsøy er representativ 
for økningen i nyinnmeldinger de siste to 
årene. 60 % av de nyinnmeldte har 
vært medisinstudenter. Medisinstudentene 
i Ungarn ligger på tredje plass når det gjelder 
flest nyinnmeldte studenter i år, etter Norge 
og Polen. Anders Kjølsøy studerer nå på 
fjerde året ved Universitetet i Pécs i Ungarn.

– Jeg meldte meg inn etter at jeg hadde 
vært på et informasjonsmøte med Norsk 
medisinstudentforening-utland her i Pécs. 
Møtet var om Legeforeningen og fordelene 
ved medlemskap. Som medlem står man jo 
sterkere og blir representert. Dessuten liker 
jeg Tidskriftet, som også sørger for at jeg 
kan holde meg oppdatert på hva som skjer 
i Norge, sier han.

Den norske studenten liker seg godt 
i Ungarn.

– Det jeg liker ved studiet her nede er 
at vi har en preklinisk og en klinisk del, 
slik at vi har en kunnskapsbasis før vi går 
ut i «feltet». I tillegg er det en fordel at vi 
møter studenter fra hele verden og lærer 
mye om andre kulturer, sier han.

Kjølsøy hadde lyst til å bli lege for å ha 
en jobb der han får forskjellige utfordringer 
og kan få jobbe med mennesker.

– På sommeren har jeg hatt praksis ved 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Det 
har vært veldig lærerikt å komme ut i det 
norske helsevesenet, og jeg er kjempefor-
nøyd med mottakelsen og behandlingen 
jeg fikk ved sykehuset, sier han.

En av sakene legestudenten er mest opp-
tatt av nå, er muligheten til å få turnusplass. 
– Jeg håper at alle innenlands- og uten-
landsstudenter vil få like muligheter til 
turnusplass, sier Kjølsøy.

Legeforeningen har nå 21 300 legemed-
lemmer, og 3 700 medisinstudenter som 
medlemmer. Foreningen har de siste to 
årene økt med rundt 1 000 medlemmer 
i året.

Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Vil ha allmennlege 
i kontrollkommisjonene82

Legeforeningen foretrekker allmenn-
lege fremfor psykiater i kontrollkom-
misjonene i psykisk helsevern.

– Vi mener allmennleger bør sitte i kon-
trollkommisjonene fordi det er allmenn-
leger som foretar tvangsinnleggelser. 
Derfor bør det også være allmennleger som 
overprøver vurderingene. De kan foreta en 
mer helhetlig vurdering enn en psykiater, 
forteller fagsjef for primærhelsetjeneste 
og psykiatri Guri Spilhaug i medisinsk fag-
avdeling i Legeforeningen.

Legeforeningen leverte i november en 
høringsuttalelse til Sosial- og helsedirek-
toratet. Direktoratet foretok en evaluering 
av kontrollkommisjonene i det psykiske 
helsevern i 2005, og de arbeider nå med 
å styrke kompetansen i kommisjonene.

Et av spørsmålene i høringsbrevet var 
hvorvidt legemedlemmet i kommisjonen 

bør være psykiater. Ifølge Legeforeningen 
veier den brede kontakten allmennleger har 
med alvorlig psykisk syke, samt erfaringen 
med tvangsinnleggelser, tyngre enn erfaring 
fra psykiatrien.

Sosial- og helsedirektoratet spør også 
om en psykologspesialist skal kunne 
erstatte legen i kommisjonen. Det stiller 
Legeforeningen seg negativ til. – Tvangs-
innleggelse innebærer også en rett til 
å medisinere pasienten. Da bør det være 
en person med erfaring i medisinering som 
sitter i kommisjonen, sier Spilhaug.

Legeforeningen gir i høringsuttalelsen 
sin støtte til at bruker eller pårørende bør 
være representert i kontrollkommisjonene.

Anne Winsnes Rødland
anne.winsnes.rodland@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Klarere fokus på rett til helse
Rett til helse har vært grunnlaget for de 
fleste av engasjementene til Legeforenin-
gens utvalg for menneskerettigheter. Nå er 
denne menneskerettigheten også presisert 
i mandatet.

Utvalget mente det var viktig at retten til 
helse ble klarere uttrykt i mandatet, siden 
utvalget arbeider med forholdet mellom 
medisinsk virksomhet og menneskerettig-
heter. Den overordnete målsettingen gir 
utvalget grunnlag for å arbeide med men-
neskerettigheter på et bredt felt. Under 
denne målsettingen presiseres det nå at 
utvalget skal arbeide for å øke forståelsen 
mellom helse og menneskerettigheter. 
Det står også at utvalget skal fremme for-
ståelse for alles rett til grunnleggende 
helsetjeneste.

Allmennlegene frykter 
for utdanningen
I en felles resolusjon fra styrene i Norsk 
forening for allmennmedisin og Allmenn-
legeforeningen, vedtatt i november 2007, 
slås det fast at konsekvensene av Univer-
sitetet i Oslos planer om å fjerne student-
utplassering i allmennpraksis, vil være 
katastrofale for legeutdanningen i Oslo. 
Det vil innebære en likvidering av ett av 
de tre kliniske hovedfagene, hevdes det 
i resolusjonen.

De to foreningene understreker at all-
mennlegetjenesten er grunnmuren i helse-
tjenesten, og at den praktiske undervisnin-
gen er avgjørende for en god utdanning 
i allmennmedisin og nødvendig for rekrut-
tering til allmennpraksis. Undervisningen 
representerer en viktig mester-svenn 
utdanning som man også satser på i syke-
husene, understrekes det i resolusjonen.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=130705

Vil revidere 
Helsinkideklarasjonen
Verdens legeorganisasjon (WMA) har star-
tet en prosess for å revidere Helsinkidekla-
rasjonen som ble vedtatt av den 18. gene-
ralforsamling i WMA i Helsinki, Finland 
i juni 1964. Det er sju år siden forrige revi-
sjon. En arbeidsgruppe nedsatt av WMA har 
foreslått en rekke mindre endringer 
i deklarasjonen. Forslagene er sendt alle 
de nasjonale legeforeningene som er med-
lem av WMA for kommentarer.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=2244

Slutter i Läkarförbundet
Catarina Andersson Forsman, administre-
rende direktør i Sveriges läkarförbund, er 
ansatt som hälso- och sjukvårdsdirektör 
i Stockholm fylke. Hun forlater dermed 
Läkarförbundet etter tre år i stillingen 
som leder for sekretariatet.

Anders Kjølsøy er medlem nr. 25 000. Foto privat


