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Ønsker miljøsertifisering 
av spesialisthelsetjenesten1959

Legeforeningen ønsker å støtte en prosess for miljøsertifisering 
av spesialisthelsetjenesten, og anbefaler at helseforetakene gjør sitt 
for å gjøre driften mest mulig miljø- og klimavennlig.

I et brev til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) understreker Legefor-
eningen at det etter foreningens syn vil 
være mest tjenlig at en velger sertifisering 
i henhold til den internasjonalt anerkjente 
standarden for miljøstyring (ISO 14001) 
eller EMAS (en frivillig ordning for miljø-
registrering av virksomheter innen EU) 
med egen rapportering som bør tilpasses 
helseforetakene spesielt. Saken har vært 
vurdert i Legeforeningen via foreningens 
utvalg for global oppvarming og helse.

De siste årene har Legeforeningen med sin 
internasjonale forankring og sitt nasjonale 
engasjement satt fokus på helsekonsekvenser 
av klimaendringer. Legeforeningen utarbeidet 
i 2009 et grunnlagsdokument om helsekonse-
kvenser av klimaendreinger og en tiltaksplan 
for foreningens engasjement i klimaarbeid.

Regjeringen fastsatte allerede i 2001 føl-
gende mål: «Alle statlige etater og virksom-
heter skal innen utgangen av 2005 ha inn-
ført miljøledelse som en integrert del av 
organisasjonenes styringssystem» (1).

I 2008 ble HOD bedt om å sette i gang et 
nasjonalt oppfølgingsprosjekt som omfatter 
miljø- og klimatiltak generelt i spesialist-

helsetjenesten. Målet er å kartlegge og etab-
lere miljøtiltak i sektoren med overførings-
verdi og å utrede mulige nye klimatiltak 
innenfor spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet med miljøsertifisering av spesia-
listhelsetjenesten har vært organisert som 
et delprosjekt. En prosjektgruppe bestående 
av representanter fra alle de regionale helse-
foretakene, noen helseforetak samt represen-
tanter for tillitsvalgte, har utarbeidet en 
rapport om innføring av miljøledelse med 
anbefaling til miljøsertifisering av spesialist-
helsetjenesten. Våren 2010 leverte prosjekt-
gruppen en delrapport som anbefaler miljø-
sertifisering av helseforetakene i Norge mot 
internasjonal standard ISO 14001. Sluttrap-
porten skal være klar i desember 2010, og 
arbeidet med implementering av delpro-
sjektet starter i januar 2011.

Les mer på: www.legeforeningen.no/id/
164719.0
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Støtter Nmfs klimakampanje1959

Legeforeningen har vedtatt å støtte en søknad fra Norsk medisinstudentforening om 
samarbeid i forbindelse med klimakampanjen «Klima=Helse». Klimakampanjen består 
av en informasjonsdel og en konkurransedel. Prosjektet skal gjennomføres 2010 – våren 
2011. Legeforeningen ser positivt på at Nmf engasjerer seg i klima- og miljøspørsmål 
relatert til helse. Samarbeidstiltakene om helsemessige konsekvenser vil bli ivaretatt 
av Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse, hvor Nmf er representert 
og utvalget stiller seg til disposisjon for å være representert i kampanjens jury. Støtten 
er gitt under forutsetning av at øvrig ekstern finansiering av prosjektet ikke kommer 
fra midler fra kommersielle aktører eller organisasjoner med kommersiell finansiering.

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Lånefond for privat praksis
Fondets formål er å yte lån til leger som 
skal etablere privat legepraksis og til leger 
som skal utvide, flytte eller foreta påkost-
ninger i en etablert praksis.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/1994.0

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekol-
legene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som høyt arbeids-
press/overbelastning, sykdom hos leger, 
utbrenthet, personlige kriser, misbruks-
problemer, vanskelige arbeidsforhold, 
klagesaker mot leger og negativ medie-
eksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Ansvarsforsikring 2010
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. 
Legeforeningen anbefaler medlemmene 
å ha denne forsikringen som et tillegg til 
den forsikringsordningen som følger av 
ordningene i Norsk pasientskadeerstat-
nings (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Bank- og forsikringsavtale
Legeforeningen har sammen med de andre 
akademikerforeningene en samarbeids-
avtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: 
www.legeforeningen.no/id/271.0

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Helseforetakene kan bl.a. kutte kostnader ved å spare energi og redusere avfall. 
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