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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Vil ha vern 
mot kunstig optisk stråling535

– Det er positivt at det erkjennes at helsepersonell er arbeidstakere 
som utsettes for potensiell helserisiko ved kunstig optisk stråling, 
mener Legeforeningen.

Foreningen støtter i hovedsak et forslag 
til forskrift om vern mot kunstig optisk 
stråling på arbeidsplassen, utarbeidet av 
Arbeidstilsynet som ledd i gjennomføring 
av et EU-direktiv (1). I henhold til Norges 
forpliktelser etter EØS-avtalen, skal direk-
tivet være gjennomført i norsk rett innen 
27.4. 2010.

Forskriften vil virke utfyllende i forhold 
til eksisterende lovverk, og den inneholder 
krav om at arbeidsgiver skal utføre risiko-
vurdering, vurdering og måling av stråleni-
vået, iverksette tiltak for å redusere stråling, 
samt sørge for opplæring og helsekontroll. 
Direktivets bestemmelser er minimums-
krav. De setter en nedre grense for vern av 
arbeidstakerne for kunstig optisk stråling og 
inneholder grenseverdier for eksponering 
fra kunstige kilder.

Omfatter krav til helseundersøkelse
Bestemmelsene omfatter alle arbeidstakere 
som har risiko for eksponering mot optisk 
stråling – uavhengig av type arbeid og yrke. 
Dette vil etter Legeforeningens syn styrke 
bruken av risikovurdering som verktøy for 
å kartlegge arbeidstakernes helsefare. For-
slaget omfatter også krav til helseundersø-
kelse, og det foreslås også at annet kompe-
tent helsepersonell enn lege kan bistå og gi 
råd under oppfølging av helseundersø-
kelsen. Annet personell i bedriftshelsetje-

nesten vil ofte være en ressurs når det 
gjelder vernetekniske tiltak og risikovurde-
ring, mener Legeforeningen.

Behov for opplæring
Arbeidsgiver er gitt ansvaret for å kart-
legge, vurdere og om nødvendig måle 
og/eller beregne nivåene av den kunstige 
optiske strålingen som arbeidstakerne kan 
utsettes for. En stor del av dette arbeidet vil 
bli utført av bedriftshelsetjenestene. Dette 
er imidlertid oppgaver som krever høy grad 
av teknisk kompetanse, og bedriftshelsetje-
nestene vil ha behov for opplæring ettersom 
kompetanse på kunstig optisk stråling nok 
er lite utbredt. Legeforeningen mener derfor 
at det bør etableres opplæringstilbud innen 
temaet så snart forskriften trer i kraft.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
159262.0
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FRA SENTRALSTYRET

Oppnevninger
Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis
Espen Møller-Hansen er oppnevnt som nytt 
medlem i Nasjonal nemnd for kjøp og salg 
av allmennlegepraksis frem til 30.6. 2010.

Arbeidsgruppe kvalitetskrav cervixprøver
Overlege dr.med. Olav Vintermyr, Hauke-
land universitetssykehus er oppnevnt som 
Legeforeningens representant i Helse-
direktoratets arbeidsgruppe for utredning 
av fremtidige kvalitetskrav for analyse av 
cervixprøver. Arbeidsgruppen er etablert 
som et ledd i direktoratets oppfølging over-
for rådgivningsgruppen for masseundersø-
kelsen mot livmorhalskreft.

Nye spesialitetskomiteer
Sentralstyret oppnevner spesialitetskomi-
teer i tråd med innkomne forslag for perio-
den 1.1. 2010–31.12. 1013. De nye spesiali-
tetskomiteene bes om å overta funksjonen 
fra forrige komité så snart det praktisk lar 
seg ordne i den enkelte komité. I de tilfeller 
der forslag til nye spesialitetskomiteer 
mangler helt eller delvis, er presidenten 
gitt fullmakt til å oppnevne komité i tråd 
med de forslag som etter hvert mottas 
i sekretariatet.

Utdanningsfond I
Fondsutvalget for Legeforeningens fond til 
videre- og etterutdanning av leger (Utdan-
ningsfond I) oppnevnes for en periode på 
fire år. Ett medlem med varamedlem opp-
nevnes av Helse- og omsorgsdepartemen-
tet (HOD). De øvrige oppnevnes av sentral-
styret. For perioden 1.1. 2010–31.12. 2013 
er følgende medlemmer oppnevnt: Bjørg N. 
Sørensen (leder), Jon Haakon Malmer-
Høvik (Ylf), vara: Marie Skontorp (Ylf), Bente 
Bjørnhaug Pedersen (Af), vara: Tone Dorthe 
Sletten (Af), Bjørn Halvorsen (Of), vara: 
Helge Haarstad (Of), Kirsti Ytrehus (LVS), 
vara: Anne Spurkland (LVS), Ole Johan 
Bakke (LSA), vara: Gunnar Tellnes (LSA), 
Niels Chr. Stenklev med vara: Ingrid Os 
(De medisinske fakultetene). Represen-
tanter for HOD oppnevnes senere.

Nasjonalt råd
Det er fremmet forslag på endret repre-
sentasjon for Legeforeningen i Nasjonalt 
råd for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling. Følgende er foreslått: Ole 
Edvard Strand med vara Frantz Leonard 
Nilsen, Kjell Vikenes med vara Tom Guld-
hav og Tone Kaldestad som nytt varamed-
lem for Hege Gjessing.
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