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AKTUELT I FORENINGEN    

Småplukk fra
landsstyremøtet1410

Nytt arbeidsprogram
Landsstyret vedtok nytt arbeidsprogram for
2013–15. Det nye programmet har overskrif-
ten Medisinsk kunnskap – bedre helse

Følgende punkter inngår i arbeidspro-
grammet:

Arbeid for økt medisinsk kunnskap og god
fagutvikling
• Satsing på kvalitet og pasientsikkerhet
• Medisinstudiet skal være relevant for helse-

tjenestens behov
• Varig og god løsning for praktisk klinisk

tjeneste for leger
• Vakttjenestens plass i spesialiseringen
• Sikre god kompetanseutvikling for leger
• Forskning er helsetjenestens grunnpilar

Arbeide for god folkehelse
• Mer kunnskapsbasert og målrettet fore-

byggende arbeid
• Internasjonalt engasjement skal opprett-

holdes

Arbeide for en bedre helsetjeneste
• Opptrappingsplan og kvalitet i fastlege-

ordningen
• Legevakt
• Nasjonal sykehusplan
• Flere avtalespesialister
• Legeforeningen skal være en helsepoli-

tisk aktør med gjennomslagskraft

Arbeide for gode rammer
for medisinsk yrkesutøvelse
• Faste stillinger for leger i sykehus
• Valgmuligheter for leger
• Gode og konkurransedyktige arbeidsvil-

kår for leger
• Legeforeningen skal ha et sterkt og pro-

fesjonelt tillitsvalgtapparat
• Ledelse
• Leger må ha en sentral rolle i valg av elek-

troniske arbeidsverktøy

Hans Kristian Bakke gjenvalgt 
som leder i SOP
Hans Kristian Bakke og Anne Mathilde Han-
stad er begge gjenvalgt i styret i Sykehjelp- og
pensjonsordningen for leger (SOP). Åge
Henning Andersen, varamedlem for Hanstad,
er også gjenvalgt. Øvrige medlemmer er
Truls Disen, nestleder og Asle W. Medhus.

Valgperiodene er fire år med overlapping
hvert annet år. Ove Andreas Mortensen vara-
medlem for Truls Disen og Einar Hysing for
Asle W. Medhus.

Åpent brev etter Landsstyremøtet
Jeg ble innkalt som delegat til årets Lands-
styremøte i Alta 4–6/6 på kort varsel.

Jeg vil her uttrykke at vi med god grunn
kan være stolte av vår moderforening, som
med dette møtet også bidro til å styrke min

stolthet som lege. Sjelden møter jeg så
mange med et slikt engasjement, med vel-
artikulerte debatter og stort spenn, og som på
en så fin måte finner en felles konsens.

Stephen Hewitt

Stipend og priser til leger1410

Et stort reisestipend og fire priser for legers vitenskapelige innsats ble 
delt ut under landsstyremøtet.

Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme
av kvinnelige legers vitenskapelige innsats
for 2013 ble tildelt overlege Hege Langli
Ersdal ved Stavanger Universitetssykehus.
Hun får prisen for artikkelen «Birth Asfyxia:
A major Cause of Early Neonatal Mortality
in a Tanzanian Rural Hospital. Artikkelen
som er publisert i Pediatrics 4.11. 2012, er
en del av hennes doktorgradsavhandling. I
avhandlingen viser Hege Langli Ersdal at
enkle tiltak i forbindelse med fødsel kan
redde mange nyfødte liv. Det dreier seg om
fosterlydsovervåkning, rask stimulering og
eventuelt maske/bagventilering hvis den
nyfødte ikke puster selv.

Spesialist i allmennmedisin, fastlege og
sykehjemslege Mark Fagan, Færvik fikk
Legeforeningens kvalitetspris for primær-
helsetjenesten 2013 for arbeidet med reduk-
sjon av antibiotikabruk på sykehjem. Over-
lege Katariina Laine, Oslo universitetssyke-
hus og prosjektleder Jouko Pirhonen ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
fikk Legeforeningens kvalitetspris for spe-
sialisthelsetjenesten 2013 for sitt kvalitets-
fremmende arbeid med å redusere sfincter-
rupturer hos norske fødende.

Legeforeningens pris for forebyggende
medisin gikk til forfatterne av artikkelen
Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant
ungdom som har sett foreldrene beruset?
Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Den
norske legeforening nr. 4/2012 og omtaler en
studie om ungdoms alkoholbruk: http://
tidsskriftet.no/article/2216640/. Førstefor-
fatter er Siri Håvås Haugland ved HUNT
Forskningssenger. Hovedbudskapet er at ung-
dom som hadde sett sine foreldre beruset, selv
rapporterte mer risikofylt rusmiddelbruk da
de var i slutten av tenårene. Sammenhengen
var tydeligere hos gutter enn hos jenter.

Legeforeningens studie- og reisestipend
fra Caroline Musæus Aarsvolds fond på
97 000 kroner ble tildelt, spesialist i indre-
medisin ved Haukeland universitetssyke-
hus, Roald Flesland Havre. Han er i slutt-
fasen av sin spesialisering i indremedisin og
har siden 2006 spesialisert seg på Endosko-
pisk Ultralyd, EUS

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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