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Aktive samfunnsmedisinere1930

«Forebyggende og helsefrem-
mende arbeid – en mangfoldig 
og  allsidig arena» var tema for 
samfunnsmedisinernes årsmøte-
kurs i august.

Kurset satt søkelyset på viktige fagområder 
som har en sentral plass i samfunnsmedi-
sinen. – Samhandlingsreformen og ny 
helselovgivning gjør ikke temaene mindre 
aktuelle, sier lederne for de to foreningene.

LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) 
og NORSAM (Norsk samfunnsmedisinsk 
forening) har de senere årene hatt felles års-
møter og årsmøtekurs. I år var årsmøtene og 
kurset lagt til Kristiansand i slutten av august.

«En levende samfunnsmedisin» var tema 
for årsmøtetalen til Ernst Horgen, LSAs 
leder. Han holdt en engasjert og inspire-
rende tale der han trakk opp LSAs tre 
hovedmål; å tiltrekke seg de unge legene, 

å oppleves som interessant for oppdrags-
givere og å være en del av en legeforening 
som prioriterer samfunnsmedisin.

Styret i LSA har i hovedsak overlatt 
til NORSAM og spesialitetskomiteen 
å arbeide med innholdet i spesialiteten 
i samfunnsmedisin, fremgår det av for-
eningens årsmelding.

Foreningen er bekymret når det gjelder 
fremdriften i etablering av statlige utdan-
ningsstillinger som kan være avgjørende 
for at den nye ordningen skal føre til et stort 
og nødvendig antall nye spesialister. Det ble 
kun godkjent fire nye spesialister i 2010.

I 2010 har NORSAM arbeidet med å få 
på plass de obligatoriske kursene til spesia-
litet, drøftet hvordan de kan utvikle veiled-
ningsarbeidet og startet arbeidet med nytt 
veiledningsmateriell. I samarbeid mellom 
LSA, NORSAM, spesialitetskomiteen og 
veiledningskoordinator er det arbeidet med 
en praktisk håndbok for hvordan man kan 
legge opp veiledning og veiledningsmøter. 

Det ble 12. og 13. november arrangert et 
skriveverksted for å lage håndboken.

Ingen endring i ledelsen
Det var valg i begge foreningene og begge 
beholder lederne fra forrige periode.

Det nye styret i LSA består av Ernst 
Horgen (leder), Ole Johan Bakke, Barbro 
Kvaal, Kirsten Toft, Terese Folgerø, Torill 
Hagerup-Jenssen og Merete Steen. Vara-
medlemmer er Stein Stokke og Kari 
Bjørneboe.

Det nye styret i NORSAM består av 
Henning Mørland (leder), Trude Arnesen, 
Inger Marie Fosse, Betty Pettersen og Rolf 
Martin Tande. Varamedlemmer Jan Magne 
Linnsund og Tor Aam.

Les mer på: www.legeforeningen.no/id/
2739 og www.legeforeningen.no/norsam
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Gener inn i debatten 
om helseressurser

Norsk helsetjeneste må ta i bruk de mulighetene biomedisinske frem-
skritt gir, og helsepersonells kompetanse om biomedisin må styrkes.

Dette er noen av budskapene i Legeforenin-
gens policynotat om biomedisin med tit-
telen Genenes inntog i debatten om forde-
ling av helseressurser. Videre understrekes 
det i notatet at innføring av biomedisinsk 
diagnostikk og behandling i den offentlige 
helsetjenesten må skje på basis av kunn-
skapsbaserte og systematiske prioriterings-
vurderinger. Norske myndigheter må også 
i større grad bidra til forskning, utvikling og 
implementering innen biomedisin, og til at 
den nye kunnskapen også kommer små, sår-
bare grupper til gode. Helsepersonells kom-
petanse om biomedisin må dessuten styrkes 
og bli en tydeligere del av legers grunn-, 
videre- og etterutdanning. Med biomedisin 
menes kunnskap om hvordan genene fun-
gerer og hvordan de påvirkes, samt metoder 
for diagnostikk og behandling utviklet ved 
hjelp av bioteknologi.

– Biomedisin åpner nye, uante mulig-
heter for behandling, diagnostikk og fore-
bygging av sykdom. Men dersom norsk 
helsetjeneste skal ta del i denne utviklingen 
medfølger det behov for ressurser i en tid 
med stramme offentlige helsebudsjetter, 

sier Elisabeth Søyland, fagsjef og leder 
av enhet for forskning og høyspesialisert 
medisin i Legeforeningen. – Det er nød-
vendig å investere i forskning og kompe-
tanse for å kunne hente ut de gevinstene 
biomedisinen bærer løfter om. Priorite-
ringsspørsmål bør løses på en måte som 
ivaretar både den enkelte pasient og felles-
skapet, sier hun.

Legeforeningen ga i 2010 ut rapporten 
BIOMEDISIN – status, scenarioer og anbe-
falinger. Rapporten var et ledd i Legefor-
eningens Prinsipp- og arbeidsprogram for 
perioden 1.9. 2009–31.8.2011 om å utvikle 
politikk på feltet biomedisin. En gruppe 
bestående av fagpersoner fra noen aktuelle 
fagmedisinske foreninger, representanter 
fra sentralstyret, Rådet for legeetikk og fag-
avdelinger i Legeforeningen står bak rap-
porten. Prosjektgruppens mandat var 
å redegjøre for dagens status mht. faglige, 
juridiske og etiske aspekter, og å peke på 
viktige faglige scenarioer innen biomedisin 
som vil være helt sentrale for den fagmedi-
sinske utvikling. Rapporten gir råd om 
hvordan Legeforeningen skal ta videre sitt 

arbeid innen biomedisin med tilhørende 
faglige, etiske og juridiske utfordringer.

Les policynotatet her: 
www.legeforeningen.no/id/175004.0

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Faksimile av Legeforeningens rapport om biomedisin.


