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Medisinstudentenes klimakamp2684

Over 1 000 personer skrev under på 
Norsk medisinstudentforenings (Nmf) 
opprop om klimaendringenes konse-
kvenser for helse.

Klimaoppropet, Klima = Helse, ble over-
levert den norske ungdomsdelegasjonen 
som dro til klimatoppmøtet i København 
i desember. Oppropet er et ledd i Nmfs 
arbeid med å videreformidle helsekonse-
kvenser av klimaendringer samt å foreslå 
endringstiltak.

– Klimaendringer rammer samfunnet 
på mange plan. Den globale oppvarmingen 
fører med seg mange og alvorlige konse-
kvenser, også for menneskers helse. Vi 
plikter å gjøre vårt ytterste for å forhindre 
og begrense klimaendringer samtidig som 
vi forbereder oss på å møte følgene av dem, 
sier Linda Nguyen, nasjonal koordinator for 
medisinstudentenes klimautvalg, og fort-
setter: – Det er viktig at fremtidige helse-
arbeidere bidrar til å øke den generelle 
bevissthet rundt helseproblemene som kan 
oppstå som resultat av globale klimaforand-
ringer. Det er naturlig og nødvendig at Nmf 
deltar i dette arbeidet som en tydelig aktør 

med medisinskfaglig forankring. Derfor er 
dette en del av vårt politiske måldokument.

I oppropet krever Nmf at Norge forbe-
reder seg på å hjelpe klimaflyktninger ved 
å øke kunnskapsnivået om tropesykdommer 
i det norske helsevesenet og å sikre tilgang 
på mental helsehjelp.

– Vi fremmer også et krav om at Norge 
arbeider for en klimaavtale som forplikter 
Norge til større utslippsreduksjoner enn ved 
den eksisterende Kyoto-avtalen, i tråd med 
FNs anbefalinger, for å imøtekomme de 
fremtidige helseutfordringene, sier Nguyen. 
Hun er spent på hva toppmøtet i København 
faktisk munner ut i.

Medisinstudentene krever i tillegg at 
Norge jobber aktivt for å sikre tilstrekkelig 
rent drikkevann til befolkningen i utvik-
lingsland som er utsatt for klimaendringer. 
De krever også at Norge bidrar til å redu-
sere overbefolkningspress på klima ved 
å arbeide for utdanning og rettigheter til 
kvinner og økt kunnskap og tilgang til pre-
vensjon.
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Alle lokalavdelinger på nett2684

Sogn og Fjordane har opprettet egne 
nettsider, dermed er alle lokalavde-
lingene i Legeforeningen på nett.

– Som leder tok jeg utfordringen og påtok 
med jobben som nettredaktør etter at vi 
lenge har snakket om å få egne nettsider, 
sier Tom Guldhav, leder i Sogn og Fjordane 
legeforening. Hjemmesidene har som mål 
å kunne nå medlemmene med viktig og 
oppdatert informasjon. Guldhav mener 
dette vil gjøre det lettere for medlemmene 
å følge med på aktiviteten i foreningen.

– Forhåpentligvis vil medlemmene bidra 
med nyhetsstoff til hjemmesidene, sier han. 
Av annet innhold lover han kursannonse-
ring, oversikter over tidligere ledere og de 
som har fått hederstegnet «Selepinnen». 
De håper også å presentere historien bak 
sykehusene i fylket. Sidene finnes som 
www.legeforeningen.no/sognogfjordane

Legeforeningens nettsider består av totalt 
over 80 underforeningssider, fordelt på 
yrkesforeningene, lokalavdelingene, de 
fagmedisinske foreningene og spesialfor-
eninger. De fleste har egne nettsider som 
finnes under lenken «Underforeninger» 

øverst på sidene til www.legeforeningen.no. 
Her finner du også lenker til Tidsskriftet 
og Min side.
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Arbeidsmedisinerne 
har fått ny nettadresse
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) 
og Norsk forening for arbeidsmedisin 
(Nfam) har overtatt domenet arbeidsmedi-
sin.no. – Vi har skaffet oss denne Internett-
adressen for å lette tilgangen til våre sider, 
forteller nettansvarlig i Namf, Torstein Seip 
Johnsen. Han håper at arbeidsmedisin.no 
kan bli en portal for leger med interesse for 
faget arbeidsmedisin. – Vi håper samtidig 
at også at andre som jobber med arbeids-
miljø og helse vil benytte sidene, sier han. 
Redaksjonsgruppen for arbeidsmedisin.no 
består av Bente Moen, Jarand Hindenes 
og Torstein Seip Johnsen.

Styrker samarbeidet 
om utvikling i sykehus
Handels- og Servicenæringens Hoved-
organisasjon (HSH) og Legeforeningen vil 
arbeide for mer kvalitet, kompetanseutvik-
ling og forskning i sykehus. Det gikk frem 
av et møte mellom sykehusdirektørene 
i HSH og Legeforeningen i slutten av okto-
ber. – Det var et vellykket møte som vil 
legge grunnlaget for et fortsatt godt sam-
arbeid. HSH ser behovet for en satsing 
på kvalitet som styringsverktøy i sykehus, 
kompetanseutvikling av helsepersonell og 
forskning i form av modellsykehus og pilot-
avdelinger. Det lover godt for sykehusenes 
fremtid, sier Torunn Janbu, president 
i Legeforeningen.

HSH representerer 17 private ideelle 
sykehus som opererer innenfor spesialist-
helsetjenesten. Disse sykehusene er full-
stendig integrert i RHF-enes «sørge for»-
ansvar gjennom langsiktige driftsavtaler.

Norske fastleger 
trives best i jobben
En internasjonal studie utført i totalt 11 
land viser at norske fastleger er mer for-
nøyde med sin arbeidssituasjon og med 
helsetjenesten enn sine kolleger i landene 
som er med i undersøkelsen. Studien er 
i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssen-
ter for helsetjenesten. I undersøkelsen har 
fastlegene vurdert egen praksis og sam-
handling med spesialisthelsetjenesten. 
– Dette viser at det ikke er behov for struk-
turelle endringer i fastlegeordningen og at 
det er en god ordning som gir en effektiv 
helsetjeneste. Fastlegeordningen bør der-
for videreføres, sier lederen av Allmenn-
legeforeningen, Trond Egil Hansen.

Studien viser at norske fastleger er dår-
ligere på rutiner for å måle og vurdere kva-
liteten på fastlegenes tjenester. Kun 5 % av 
de norske legene oppgir at de har rutiner 
for å motta og gjennomgå data om pasien-
tenes erfaringer og deres tilfredshet med 
behandlingen mot 50 % i resten av Europa 
og 80 % i Sverige.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
157900.0

Tom Guldhav er tilfreds med at også Sogn 
og Fjordane legeforening har fått egne nettsider. 
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