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Menneskerettighetsutvalget jubilerer2049

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg kan i år se tilbake på 
20 års arbeid for menneskerettighetene.

I anledning jubileet arrangerte utvalget en 
internasjonal konferanse med tittelen The 
role of health professionals in health and 
human rights.

Statssekretær i Utenriksdepartementet 
Gry Larsen og Legeforeningens president 
Hege Gjessing åpnet konferansen som 
samlet representanter fra Verdens legefor-
ening (WMA), den britiske og tyrkiske 
legeforeningen, den kinesiske psykiatri-
foreningen og fra medisinske institusjoner 
i Beograd og Sarajevo.

Rettighetene til psykiatriske pasienter, 
legers rolle i behandlingen av torturofre og 
helse som en brobygger til fred var tema på 
konferansen. Vivienne Nathanson fra den 
britiske legeforeningen stilte i sitt innlegg 
spørsmålet om hvorfor helsepersonell bør 
engasjere seg i menneskerettigheter.

Reetablering av kontakten mellom 
legeforeningene i tidligere Jugoslavia har 
vært en viktig oppgave for utvalget. Sam-
arbeidet opphørte under krigen på Balkan 
på 1990-tallet. – Uten hjelpen fra Norge og 
menneskerettighetsutvalget ville vi ikke 
kommet sammen, sa Dusica Lecic-Tosevski 
fra Institutt for mental helse i Beograd. Hun 
viste til at trialog var det viktigste for 
å reetablere samarbeidet. – Vi er svært takk-
nemlige overfor Den norske legeforening 
som har bidratt til dette, og håper dette ikke 
vil være en avslutning, men en inspirasjon 
til å fortsette samarbeidet, sa hun.

Lecic-Tosevski og Emira Tanovis fra 
Institutt for offentlig helse i Sarajeveo for-
talte også at de har gjort en felles under-
søkelse om utbrenthet blant allmennprakti-
kere i Beograd, Sarajevo og Oslo, et arbeid 
som har inspirert til å sette i gang nye pro-
sjekter.

Otmar Kloiber, generalsekretær i WMA 
orienterte om erfaringer fra Midt-Østen-

prosjektet. – Det er en lang vei frem, men 
det er viktig å styrke medisinsk personells 
uavhengighet i Midt-Østen. Væpnede kon-
flikter virker både direkte og indirekte inn 
på helse, sa han.

Legeforeningens menneskerettighets-
utvalg har som mandat å arbeide med for-
holdet mellom menneskerettigheter og 
medisinsk virksomhet og å arbeide for 
å øke forståelsen for sammenhengen 
mellom helse og menneskerettigheter.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen

Glimt fra Legeforeningens historie

Et lysglimt. Legeboliger på Østhorn2049

«Lægeforeningens sentralstyre vedtok 12. oktober d.å. å kjøpe 6 leiligheter i A/S  
Aldersboliger for Læger med rett til å disponere leilighetene for yngre læger eller andre 
– med ett års oppsigelsesfrist.

Det har vist seg hittil at eldre læger og lægers enker ikke kommer til å disponere alle 
leiligheter foreløpig og gjennom Sentralstyrets vedtak har yngre læger muligheter for 
å skaffe seg husrom i Oslo.

Det gjelder vesentlig leiligheter på 1 værelse og kjøkken (52m²) og husleie for disse 
er satt til kr 338,50 pr. måned. For 2-værelses leiligheter er husleien kr 425,– pr. måned. 
Det betales intet innskudd».
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Kunngjøringer:

Endring av kurskravet i patologi
I tråd med Legeforeningens anbefaling 
har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet 
i patologi endres. Endringen innebærer at 
antallet obligatoriske kurs økes fra to til 
fire. Kravet til kurstimer innen emner fra 
den spesielle patologi økes fra 60 til 80. 
Det totale kurstimetallet økes fra 140 til 
200 timer.

Kurskravet i patologi endres og får føl-
gende ordlyd: 200 timer, herav ca. 90 timer 
obligatoriske kurs og 80 kurstimer innen 
emner fra den spesielle patologi, fortrinns-
vis med snittseminar.

Følgende kurs er obligatoriske:
– Rettsmedisin
– Eksfoliativ cytologi med punksjonscyto-

logi
– Obduksjonspatologi med ikke-neoplas-

tisk nevropatologi
– Klinisk molekylærpatologi

Det fremgår av kursgodkjenningen hvilke 
kurs som gir tellende kurstimer innen 
«emner fra den spesielle patologi». Slik 
godkjenning gis til kurs som inneholder 
praktisk patologisk-anatomisk diagnos-
tikk, med hovedvekt på makroskopisk og/
eller mikroskopisk undersøkelse eller 
alternative diagnostiske metoder inklusive 
molekylærpatologiske teknikker.

For å oppfylle kravet om minimum 200 
timer, skal det suppleres med ca. 30 timer 
valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk 
kurs i administrasjon og ledelse og obliga-
torisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Det er gitt anledning til å søke om spe-
sialistgodkjenning i patologi på bakgrunn 
av gammelt eller nytt kurskrav i en over-
gangsperiode frem t.o.m. 31.12. 2015.

Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 
1.1. 2016.

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 18.8. 2011 truffet 
slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet 
vurdering grunnlag for å godkjenne Syke-
huset i Vestfold, Tønsberg som utdannings-
institusjon i endokrinologi gruppe II.

Legeforeningen 125 år

Dusica Lecic-Tosevski (t.v.) og Emira Tanovis. Foto 
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