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Ønsker styrket samarbeid1224

Legeforeningen vil styrke 
samarbeidet mellom fastleger 
og jordmødre.

Foreningen etterlyser bedre samhandlings-
modeller i arbeidet med å styrke kapasiteten 
og kvaliteten i den kommunale jordmortje-
nesten. Det gikk frem av en høring i Stor-
tingets helse- og omsorgskomité 9. mai.

Legeforeningen støtter hovedmålset-
tingen i representantforslaget og mener det 
er behov for flere jordmødre. Men det er 
viktig at utfordringene for kommunale jord-
mortjenester ikke ses isolert. – Samarbeid 
mellom fastleger og jordmødre bør styrkes 
og samordnes, fremhever president Torunn 
Janbu. Fremtidens fastlegesenter kan 
utvides slik at de også inkluderer og sam-
lokaliserer andre yrkesgrupper, gjerne jord-
mødre samt også helsestasjonsvirksomhet 

med blant annet helsesøstre. – Det er også 
mulig å legge til rette for mer fleksible 
åpningstider der det lar seg gjøre, sier 
Janbu.

Legeforeningen mener første svanger-
skapskontroll bør foregå hos fastlegen. 
Allmennlegene anbefaler at det lages lokale 
samarbeidsavtaler med jordmødrene om 
hvordan vanlig oppfølging kan gjøres. 
Hensikten må være å få ned antall kon-
troller av friske gravide. – God samhand-
ling i førstelinjen vil også gjøre det lettere 
å identifisere og prioritere de som har 
behov for vurdering i spesialisthelsetje-
nesten, før og etter fødsel, sier Torunn 
Janbu.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
173196.0
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Nye ledere for arbeidsmedisinerne1224

Norsk arbeidsmedisinsk forening 
(Namf) og Norsk forening for 
arbeidsmedisin (Nfam) har valgt 
nye ledere og nytt felles styre.

Valgene fant sted under foreningenes felles 
generalforsamling i begynnelsen av mai. 
De nye lederne er Knut Skyberg, Namf 
og Tore Tynes, Nfam. Namf og Nfam har 
hatt samme styremedlemmer og varamed-
lemmer de siste to årene. Fire av medlem-
mene arbeider spesielt med Namf-saker, 
de øvrige tre med Nfam-saker.

– Dette er en arbeidsform som har vist 
seg å fungere godt, sier avtroppende leder 
i Namf Kristian Vetlesen. – Styrene har 
siste periode arbeidet for styrking av 

arbeidsmedisinsk undervisning ved univer-
sitetene. Dette er viktig både i forhold til 
rekruttering og generell kunnskap og anse-
else for fagområdet. De senere års styrking 
av det arbeidsmedisinske fagfeltet har ført 
til et forsterket behov for universitetsstil-
linger knyttet til arbeidsmedisin i Oslo og 
Tromsø, sier han.

Anne Kristin Møller Fell, seksjon for 
arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark, 
Skien mottok Nfams forskningspris. Hun er 
nå i avslutningen av sitt doktorgradsarbeid.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
173381.0
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Jubileumsquiz
1. Hvor hadde Legeforeningen sine kontorer i perioden 1925–35?

2. Hvor hadde Legeforeningen sine kontorer i perioden 1935–49?
3. Hvor hadde Legeforeningen sine kontorer i perioden 1952–88?

Anders Taraldset
Svar:

MINIPORTRETTET

Fra Hollies til Nepal

Knut Skyberg (61) nyvalgt 

leder i Namf har musikk fra 

60-tallet, spesielt The Hollies 

fra Manchester, med flere hits 

enn The Beatles fra 1964– 

1979, som sin store hobby. 

I forbindelse med 60-årsdagen 

fikk han gruppen til Norge med 

utsolgt konsert på Sentrum 

scene. Overskuddet ble gitt 

til et lite sykehus i fjellene 

i Nepal. Dette var så inspire-

rende at han valgte å sette opp 

nye støttekonserter med The 

Hollies i Oslo og i Trondheim 

i september i år. Olavshallen er 

nær utsolgt, og Sentrum scene 

står med «få billetter», så det 

er sikret et pent overskudd til 

sykehuset.
– Dette er en flott måte 

å kombinere hobby og fag. 

Det er fint at så mange leger 

er opptatt av musikk. Vi som 

arbeider innen forebyggende 

medisin burde visst mer om 

hvordan musikkopplevelse 

virker helsefremmende, sier han.

Selv startet han å spille 

munnspill i 50-årsalderen. 

Det har allerede gitt ham 

mange gleder på turer i skog 

og fjell. Han er fortsatt aktiv 

speider og møter flere ganger 

i året godt voksne speidere til 

dugnad ved en primitiv hytte 

på Krokskogen. Da blir det 

sang, gitar og munnspill ved 

leirbålet.
Skyberg er overlege og 

hovedtillitsvalgt ved Statens 

arbeidsmiljøinstitutt. Da han 

var heltids bedriftslege ved 

Standard Telefon og Kabel-

fabrik tok han doktorgraden på 

helseskader ved kabeloljer. 

Senere har han veiledet stipen-

diater på temaene inneklima, 

sykefravær og KOLS. Han er 

glad for at arbeidsmedisinen 

er inne i en svært positiv 

utvikling, både i sykehus og 

i bedriftshelsetjenesten, og 

vil gjennom Legeforeningen 

arbeide for at dette fortsetter.
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