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Medlemsnytt
I denne spalten finner du blant annet
kunngjøringer og informasjon om aktuelle
hendelser i Legeforeningen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dialogkonferansen 2012
Legeforeningens dialogkonferanse 2012
arrangeres på Thon Hotel Opera torsdag
22.3. 2012. med undertittelen «Ledelse
i sykehus – Strategisk arbeid i kunnskapsbedrifter».
Innledere er helseminister Anne-Grethe
Strøm-Erichsen, leder i Stortingets helseog omsorgskomité Bent Høie, Legeforeningens president Hege Gjessing, NHO-president og konsernsjef i Telenor Kristin
Skogen Lund, administrerende direktør
i Storebrand Idar Kreutzer, direktør i Helse
Sør-Øst RHF Bente Mikkelse professor ved
Universitetet i Oslo Ole Berg og lege og
strategirådgiver Thomas Grünfeld.
Målgruppen er i hovedsak ledere og styremedlemmer i helseforetak og regionale
helseforetak, ledere på ulike ni vå i sykehus
som er leger, foretakstillitsvalgte, konserntillitsvalgte og ansattevalgte styrerepresentanter.
For mer informasjon om konferansen se:
www.legeforeningen.no/dialogkonferanse

Geilokurset 2012
Allmennlegeforeningen og Norsk forening
for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 12. – 16.3. 2012 på Dr. Holms
Hotel. Uken består av et klinisk emnekurs
i akuttmedisin på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om livsmestring,
samt foreningsdag.
Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema blir sendt
per e-post til medlemmene i de to foreningene i begynnelsen av januar. Opplysninger
om kurset kan leses på hjemmesiden:
www.legeforeningen.no/nfa

Navneendring
Legeforeningens utvalg for elektronisk
informasjonsutveksling (LUFE) har endret
navn til Legeforeningens IT-utvalg. Utvalget
har også fått et noe mer generelt mandat
enn LUFE.
Utvalget skal gi råd til sentralstyret
i spørsmål vedrørende IT i helsesektoren
og arbeide for å utbre forståelsen for
og fremme bruk av IT-støtte i klinisk virksomhet for bedre kvalitet i pasientbehandling, arbeidsprosesser og samhandling
i helsevesenet.

Reduserte ytelser
fra Utdanningsfond II
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Stadig økende utbetalinger uten tilsvarende økning av inntektene
tvinger Utdanningsfond II til å redusere kursrefusjoner for privatpraktiserende leger.
Fondsutvalget vedtok 8.12. 2011 følgende
endringer:
– Dekning av diettutgifter bortfaller.
– Egenandel på kr 500 innføres.
– Maksimalsats for overnatting reduseres
fra kr 1 050 til kr 950 ved overnatting
i Norge.
– Statens satser for oppholdsutgifter i utlandet erstattes med maksimalsats på kr 1100
per natt.

kapitalen er nå så svekket at kraftfulle tiltak
ble funnet nødvendig. Med økende kursvirksomhet og påfølgende søknadsmengde har
underskuddene økt tilsvarende. Bare i 2011
er det en økning i antallet søknader og i samlede refusjonsutbetalinger på ca. 20 %.
Refusjonene i Utdanningsfond II harmoniseres med dette med refusjonene i Utdanningsfond III, som blant annet måtte innføre
egenandel i 2009.

Endringene gjøres gjeldende for kurs som
holdes fra og med 1.2. 2012.
Begrunnelsen for endringen er at fondet
siden 2007 har gått med underskudd. Egen-

Einar Espolin Johnson
einar.espolin.johnson@legeforeningen.no
Økonomi- og administrasjonsavdelingen
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– Veldig dårlig stil
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Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har rett i at Legeforeningen har
vært positive til et samarbeid mellom leger, arbeidsgiver og Nav for
å redusere sykefraværet, sier president Hege Gjessing, men understreker at Legeforeningen ikke er enige i at det innføres sanksjoner.
Legeforeningens politikk er at leger skal sykmelde, sier hun.
Dagens Næringsliv 3.12. 2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ett utvalg for internasjonale oppgaver
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Legeforeningens har nå samlet sine internasjonale oppgaver i ett utvalg
under navnet «Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima
og global helse».
Legeforeningen har inntil november 2011
hatt tre utvalg med internasjonale oppgaver;
utvalg for menneskerettigheter (opprettet i
1990), utvalg for internasjonal helse (opprettet i 2007) og utvalg for global oppvarming og helse. Arbeidsgruppen «Global
oppvarming og helse» ble i 2009 oppnevnt
som et rådgivende utvalg for sentralstyret
for de kommende to år.
Utvalgene har til dels hatt overlappende
oppgaver og sentralstyret mente at det vil
styrke Legeforeningens internasjonale engasjement å samordne disse i ett utvalg. På
denne måten får sentralstyret ett utvalg å for-

holde seg til når det gjelder menneskerettigheter, klima og global helse. Utvalg for menneskerettigheter har i dag ansvaret for internasjonale prosjekter i Kina, Tyrkia og på
Balkan.
Det nyoppnevnte utvalget skal arbeide
med forholdet mellom medisinsk virksomhet og menneskerettigheter, helsemessige
konsekvenser av global oppvarming og globale helsespørsmål.
Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen
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