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Rolf Kirschner ny leder av FaMe2038

Rolf Kirschner, Norsk gynekologisk 
forening, er valgt til ny leder av FaMe-
gruppen med Gisle Roksund, Norsk 
forening for allmennmedisin, som 
ny nestleder.

FaMe-gruppen ble etablert for å bedre det 
faglige beslutningsgrunnlaget i Legefor-
eningen. Den er et kontakt- og samarbeids-
forum for faglige spørsmål som går på tvers 
av spesialitetene. Gruppen representerer 
alle de fagmedisinske foreningene og spe-
sialforeningene i landsstyret, også de som 
ikke er valgt inn. Landsrådsdelegatene fra 
de fagmedisinske foreningene (FaMe) 
møttes i begynnelsen av september for 
å velge leder og nestleder.

Avtroppende leder Jannicke Mellin-
Olsen har vært pådriver for de fagmedi-
sinske foreningenes saker i Legeforeningen, 
og har ledet gruppen siden den ble etablert. 
Hun orienterte om hva FaMe hadde opp-
nådd disse årene, og trakk bl.a. frem at det 
har skjedd en enorm forandring til det bedre 
når det gjelder å trekke den faglige søylen 
inn i Legeforeningens daglige arbeid. Hun 
viste også til de store endringene i helse-
vesenet, og betydningen av å utvikle og 
opprettholde kompetanse. – Særlig er dette 
sårbart ved funksjonsforedling. Her må 
Legeforeningen hele tiden passe på, ellers 
kan det gå helt galt, sa hun.

Mellin-Olsen understreket at mye er opp-
nådd de siste årene. – Men vi har oppnådd 

mest når vi har klart 
å stå sammen, sa 
hun, og avsluttet 
med å si at man 
i tiden fremover må 
arbeide enda mer 
med å strukturere 
arbeidet i FaMe.

Da Mellin-Olsen 
ble takket av, ble det 
understreket hvilken 
stor innsats hun har 
gjort for å bringe 

frem de fagmedisinske foreningenes inter-
esser i Legeforeningens organisasjon.

Mange av møtedeltakerne mente at det 
er skjedd mye etter at de fagmedisinske for-
eningene ble etablert. Flere uttrykte også 
ønske om sterkere samarbeid mellom for-
eningene. Legeforeningens sekretariat ble 
oppfordret til igjen å arrangere en fagmedi-
sinsk konferanse for alle fagmedisinske for-
eninger for å styrke fellesskapet og disku-
tere saker av felles interesse. Flere ga også 
uttrykk for at det er særlig viktig å inn-
lemme de tallmessig små fagmedisinske 
foreningene i dette arbeidet.

Rolf Kirschner understreket at han er 
opptatt av hvordan et sterkere faglig inter-
nasjonalt engasjement, særlig mot Europa, 
kan utvikles.

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

Revidert særavtale for leger 
ansatt i NAV 2038

Legeforeningen og Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet er blitt enige om 
revisjon av særavtalen for leger 
ansatt i NAV.

Avtalen som gjelder for perioden 1.5. 
2009–30.4. 2011, innebærer at satsene for 
praksiskompensasjon blir økt med 2,75 %. 
Avtalen skal også gjelde for leger som 
utøver medisinsk rådgivning overfor NAV, 
selv om disse er ansatt i andre stillings-
koder.

Partene kom til enighet om at det skal 
være adgang til å tilstå praksiskompensa-
sjon også til leger som driver selvstendig 
næringsdrift uten avtale med kommune 
eller regionalt helseforetak, men da etter 
individuell avtale. Vilkåret for å motta prak-

siskompensasjon er at legen er næringsdri-
vende, dvs. at eksempelvis fastleger som 
ikke har kostnader knyttet til drift av 
praksis, heller ikke skal motta praksiskom-
pensasjon. Dette punktet er nå tydelig presi-
sert i avtalen.

Den siste endringen var av ren tekstlig 
karakter i det man i § 4.3 siste ledd skiftet 
ut ordet «tilsvarende» med «forholds-
messig» for at teksten skal gi uttrykk for 
partenes intensjon med punktet. Endringen 
er ikke ment å innebære noen innholds-
messig endring.

Den nye avtalen er publisert på Legefor-
eningens nettsider: www.legeforeningen.no/
id/85832.0
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Tor Claudi ble årets 
Nordlandsdoktor
Nordland Legeforening kåret Tor Claudi 
til årets Nordlandsdoktor da Nordland 
legeforening avholdt årsmøte i slutten av 
august. Han fikk prisen for sitt mangeårige 
engasjement for å sikre kvalitet i diabetes-
behandling og kronikermedisin.

Setter pasientsikkerhet høyt
Pasientsikkerhet har lenge vært et priori-
tert spørsmål i arbeidet til den europeiske 
legeforeningen (CPME), og CPME har opp-
fordret det nyvalgte Europa-parlementet til 
å holde en høy standard når det gjelder 
pasientsikkerhet. Mellom 8 % – 12 % av 
pasientene som behandles på sykehus i EU 
får en eller annen form for skade som følge 
av medisinrelaterte eller kirurgiske feil, 
feildiagnostisering eller mangler ved medi-
sinskteknisk utstyr.

Helse må gis større prioritet 
i klimaspørsmål
Helse må gis større prioritet under FNs kli-
makonferanse i desember, skriver WMA 
(Verdens legeorganisasjon) i en presse-
melding. Under WMAs seminar om klima-
forandringene i København i september 
2009 erklærte medisinske eksperter fra 
hele verden at helse måtte bli et eget tema 
på dagsordenen for klimakonferansen. 
WMA og de nasjonale legeforeningene vil 
arbeide hardt for å sikre at helseministre 
og regjeringer får overtalt FN til å gi helse-
spørsmål større prioritet under konferan-
sen.

– Det er viktig at den medisinske profe-
sjonens stemme blir hørt når verdens 
ledere møtes i desember, slik at man kan 
iverksette planer for å beskytte pasienter 
og sårbare befolkningsgrupper, sier dr. 
Edvard Hill, leder for WMAs råd.

Les mer: www.wma.net/e/press/
2009_10.htm
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