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Kunngjøringer:

Endringer i søknad 
om spesialistgodkjenning
Fra 1.10. 2011 er det Helsedirektoratet som 
vil ha ansvaret med å behandle søknad om 
spesialistgodkjenning for leger, tannleger 
og optikere. Søknader som fremmes etter 
1.10. 2011, må derfor sendes til Helse-
direktoratet.

Legeforeningen har inntil nå hatt dele-
gert myndighet fra Helsedirektoratet til 
å godkjenne spesialister. Etter at Stortinget 
i juni 2009 vedtok en endring av Helseper-
sonellovens § 53 ble delegeringsmyndig-
heten til yrkesorganisasjonene fjernet.

Informasjon om godkjenning av spesia-
lister etter den nye ordningen finnes på 
Helsedirektoratets nettsider: 
http://helsedirektoratet.no/personell/
spesialistgodkjenning/

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjoner
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 14.6. 2011 truffet 
slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet 
vurdering grunnlag for å godkjenne Syke-
huset Telemark som utdanningsinstitusjon 
i medisinsk biokjemi i gruppe II.

I tråd med Legeforeningens anbefaling 
har Helsedirektoratet den 20.6. 2011 truffet 
slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet 
vurdering grunnlag for å godkjenne Syke-
huset Innlandet HF, Kringsjåtunet som 
utdanningsinstitusjon i barne- og ung-
domspsykiatri for inntil to års tellende 
tjeneste, institusjonstjenesten.

Nytt nettsted 
for bedre helsetjenester
Onsdag 15. juni lanserte helse- og  
omsorgsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen den nye helseportalen www.
helsenorge.no. Helseportalen vil inneholde 
veivisere til helse og sunnhet, helsetjenes-
ter, informasjon om sykdom og behandling. 
Helsenorge.no skal også fortelle pasienter 
og brukere hvilke rettigheter de har.

Portalen skal gradvis bygges ut med flere 
tjenester. Et viktig mål er også å styrke 
brukermedvirkning i helsetjenesten.

Helsenorge.no er en del av arbeidet 
med å styrke IKT-satsingen i helse- 
og omsorgstjenestene.

Klimastival 2011
Norsk medisinstudentforening har drevet en landsomfattende klima-
kampanje. Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om helsekonse-
kvensene ved klimaendringer.

Helse er personlig og nært og angår alle, 
mens tekniske klimaspørsmål ofte blir for 
fjernt og storpolitisk. Slik sett kan helse 
bidra til å gi klimaproblematikken et ansikt. 
Alle er i stand til å tenke og handle på en 
bærekraftig måte.

Vi ser konsekvensene i dag. Det er ikke 
en spådom eller noe man antar vil skje 
i fremtiden. Det er viktig å foreta og 
komme med konkrete tiltak som kan hjelpe 
de som allerede er rammet. Det dør f.eks. 
1,5 millioner barn årlig av klimarelaterte 
årsaker.

Det er viktig å være forberedt på de kon-
sekvensene som klimaendringene med-
bringer. Hva gjør vi når klimaflyktningene 
må flytte pga. vann- og matmangel og når 
store klimarelaterte naturkatastrofer øde-
legger livsgrunnlaget til folk?

Stor interesse
I løpet av kampanjeperioden har vi hatt 
underskriftsinnsamling, arrangert klima-
seminarer i Bergen, Trondheim og Oslo, pro-
dusert en informasjonsvideo, hatt klimakon-
kurranse og avsluttet det hele med en klima-
festival i Oslo. Vi har engasjert oss politisk, 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vinnerne 
av klimakonkurransen ble offentliggjort på 

festivalen og dommerpanelet bestod av 
miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, 
forfatter Jostein Gaarder, daglig leder 
i miljøstiftelsen ZERO Einar Håndlykken og 
leder i Yngre legers forening Hege Gjessing.

Ca. 1 200 personer skrev under klima-
oppropet vårt og over 12 000 har besøkt 
hjemmesiden www.klimahelse.no. Nesten 
3 000 har sett vår informasjons- og konkur-
ransevideo på You Tube og vi mottok over 
200 bidrag til klimakonkurransen.

Festivalen kunne by på fotoutstillingen 
The human side of Climate Change av foto-
graf André Clemetsen fra Etiopia, Kam-
bodsja og Vietnam. Vareutstillingen Varer 
som varer av Emil Khoury hadde fokus på 
produktenes design og holdbarhet. Det var 
også filmvisninger og en klimaforestilling 
med magisk teater med medisinstudent 
Kristine Hjulstad.

Kampanjen var på mange måter vel-
lykket, men mye mer bør og kan gjøres. 
Vi håper imidlertid at den har motivert flere 
til å engasjere seg, både på personlig plan 
og på samfunnsnivå.

Linda Nguyen
linda.klima@gmail.com
Norsk medisinstudentforening

Tyveri fra venteværelser
Nøden var stor i Norge etter krigen, noe denne meddelelsen i Tidsskriftet vitner om:

Lægeforeningen er blitt underrettet om at pasienters yttertøy, frakker, kåper m.v. i flere 
tilfelle er blitt fjernet fra lægers venteværelser i Oslo, mens pasienter er inne på kon-
toret. Lægene bes være oppmerksom på forholdet. Man bør også være oppmerksom på 
at innbruddsforsikring ikke dekker et slikt forhold da det ikke her er tale om innbrudd, 
men tyveri gjennom åpen dør.
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