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Etablerer kompetanseområde2156

Legeforeningen etablerer kompe-

tanseområde i alders- og syke-

hjemsmedisin. Kompetansen skal 

bygge på spesialitetene allmenn-

medisin, indremedisin, geriatri, 

nevrologi og fysikalsk medisin.

– Kompetanseområdet skal bidra til en 
spisset, styrket og utvidet legetjeneste for 
eldre pasienter med flere sykdommer og 
betydelig funksjonssvikt, sier president 
i Legeforeningen Hege Gjessing.

I praksis innebærer etableringen en forma-
lisert og kompetansegivende etterutdanning 
for leger som allerede har en spesialitet og 
som har en spesiell interesse for pasient-
gruppen. – Disse er motivert for å tilegne seg 
relevant kompetanse, tilføyer Gjessing.

De respektive fagmedisinske foreningene 
skal oppnevne en representant til en sak-
kyndig komité. Komiteen får i oppdrag 

å utarbeide nærmere bestemmelser for gjen-
nomføring, vurdere søknader fra leger om 
godkjenning og ellers overvåke kvaliteten 
på utdanningen. Sentralstyret skal være 
endelig godkjenningsorgan.

Kompetanseområder er ikke lovbasert 
i motsetning til spesialitetene. Legefor-
eningen har derfor full anledning til å etab-
lere en slik kompetansegivende utdanning 
og godkjenningsordning.

Det var i mai i år at Legeforeningens 
landsstyre enstemmig stilte seg bak sentral-
styrets forslag om å etablere et kompetanse-
område i alders- og sykehjemsmedisin. Det 
ble delegert til sentralstyret å fastsette ende-
lige bestemmelser for utdanningen etter at 
arbeidsutvalget hadde vurdert innkomne 
kommentarer til foreslått regelverk.

Knut E. Braaten

knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Takket Modum Bad for innsatsen2156

Hege Gjessing besøkte i septem-

ber ansatte ved Modum Bad og 

takket for innsatsen etter 22. juli.

– Vi har et sterkt behov for å takke dere, 
både for det dere bidro med, men også 
for det dere vil bidra med etter tragedien 
22. juli, sa Legeforeningens president da 
hun besøkte Modum Bad. Presidenten 
møtte de ansatte som deltok i førstehjelps-
arbeidet på Sundvollen hotell 22. juli.

Totalt 20 ansatte har vært involvert 
i hjelpearbeidet. Mange meldte seg frivillig 
til tjeneste umiddelbart etter at katastrofen 

ble kjent. De bidro sterkt både i den akutte 
fasen, men også etterpå.

-Vi ønsker å høre hvordan dere opplevde 
situasjonen og hva vi sammen kan lære av 
denne hendelsen, sa Gjessing. Hun fikk 
med seg flere nyttige innspill fra de som 
deltok i arbeidet.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen

Jubileumsquiz
1.   Hvilket år ble Norsk medisinstudentforening (Nmf) stiftet?

2.   Hvor mange medlemmer hadde Nmf i 1987?
3.   Hvor mange medlemmer hadde Nmf per 21. juni 2011, det høyeste medlemstallet

noensinne?
Anders Taraldset

Svar:

MINIPORTRETTET

Tidsaktivisten

Trebarnsfaren Jørn Kippersund 

(40) fra Volda er en aktiv sam-

funnsaktør ved siden av å være 

fastlege og sjef for interkom-

munal legevakt. Det faller ham 

lett å reise mye.
– Volda er sentralt i Norge, 

vi har flyplass fem minutter 

unna med fem direkte flyg-

ninger til Oslo hver dag, sier 

lokalpatrioten.
Human-Etisk forbund er noe 

av det han bruker mye tid på. 

– Det er viktig at det finnes en 

livssynsorganisasjon for 
de som ikke bekjenner seg til 

noen religion. Ingen religion 

betyr likevel at det bør være 

normer og verdier i samfunnet, 

sier Jørn. – Våre seremonier 

er også med på å styrke folks 

fellesskapsfølelse, mener han.

Jørn er også nettredaktør 

i Allmennlegeforeningen og 

har vært aktiv pappa i både fot-

ballaget og skiskytterklubben. 

Dette gjør «tidsklemma» til et 

høyaktuelt tema.
I organisasjonene har Jørn 

arbeidet mye med å gjøre 

arbeidet til de tillitsvalgte 

enklere ved å vise Internett 

sine muligheter. – Jeg er opp-

tatt av hvordan folk tilnærmer 

seg bruken av Internett, ikke 

bare om de forstår det tekniske. 

De gode verktøyene på nett blir 

bedre om man tenker riktig 

rundt bruken, forklarer Jørn. 

Han vil ikke kalle seg nerd, 

og er ikke opptatt av det siste 

i teknologi. – Løsninger som 

faktisk gjør hverdagen vår 

enklere er bra, staffasje er ikke 

så bra.
Jørn mener aktiv bruk av 

e-post gir god kontroll med 

uløste oppgaver og med det 

mindre stress. Han kaller 

metoden innbokskontroll, 

noe han både blogger 
(innbokskontroll.no) og 
holder foredrag om.

Legeforeningen 125 år

1.   1986.
2.   1 037.
3.   4 012.
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