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Styrets arbeid
Styret hadde i 2017 sju styremøter (seks i 2016) og har behandlet 59 (73) saker. De prioriterte
satsingene for styret ble revidert i september 2017. Følgende satsingsområder ble vedtatt og
gjort gjeldende for resten av styreperioden:
1. Styrke BHT og arbeidsmedisinerens rolle i BHT





Godkjent BHT skal ha lege som er spesialist i, eller er under spesialisering i,
arbeidsmedisin, i 100 % stilling.
Jobbe for at lege som er spesialist i arbeidsmedisin, eller er under spesialisering,
sitter i ledelsen i alle BHT.
Jobbe for innføring av offentlig refusjon for arbeidsmedisinske tjenester.

2. Styrke arbeidsmedisinens rolle i offentlige institusjoner
 Opprettholde og styrke finansieringen av de arbeidsmedisinske avdelingene.
 Jobbe for flere arbeidsmedisinske stillinger i offentlig sektor, som Arbeidstilsynet,
NAV og Kreftregisteret.
3. Fremme spesialiteten arbeidsmedisin
 Følge opp og påvirke innholdet i ny spesialistutdanning.
 Jobbe for å opprettholde og styrke utdanningskapasiteten i de arbeidsmedisinske
avdelingene.
 Synliggjøre arbeidsmedisinerens rolle overfor helsemyndigheter og
arbeidsmyndigheter.
 Jobbe for å styrke undervisningen i arbeidsmedisin ved universitetene.
 Jobbe for offentlig finansiering av veiledning av leger som er under spesialisering i
arbeidsmedisin.
Satsingsområde 1. og 2.
Naturlig nok har styrets arbeid i 2017 vært preget av at Arbeids og sosialdepartementet, ved
Anniken Hauglie, nedsatte en uavhengig ekspertgruppe som skulle gjennomgå og vurdere
BHT, i februar 2017. Departementet la til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at
virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det.
Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en
treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens
bedriftshelsetjenesteordning.

Ekspertgruppen har innhentet synspunkter i saken fra partene i arbeidslivet, relevante
myndigheter og andre relevante miljøer. De skal legge frem sine anbefalinger innen 1. mai
2018. Gruppens anbefalinger skal diskuteres med partene i arbeidslivet før saken følges opp
videre.
Ekspertgruppens medlemmer
Direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt (leder)
Konsulent Jens Jensen, tidligere direktør i det danske Arbejdstilsynet
Førsteamanuensis Astrid Grasdal, Universitetet i Bergen
Seniorskattejurist Ken Sletmo, Skatteetaten
Professor Hege Randi Eriksen, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research Helse
Namf/NFAM har både skriftlig og muntlig lagt frem sine synspunkter for ekspertgruppen. Det
var et møte mellom NFAM og ekspertgruppen 24.5.17, etter dette møtet har
profesjonsforeningene og Legeforeningen kommet med skriftlige innspill til ekspertgruppen. I
tillegg deltok Namf på åpen høring med ekspertgruppen 15.6.17. Informasjon om møtene og
de skriftlige innspillene er lagt ut på Namf sine nettsider.
Det ble startet et arbeid med å stifte en profesjonsforeningsstyrt interesseorganisasjon for
BHT.
Namf/NFAM hadde egen stand på Norsk Industris konferanse 20. november, der
Legeforeningens president, Marit Hermansen, holdt innlegg under temaet mennesket i
fremtidens arbeidsliv.
Det ble besluttet å gjennomføre en ny lønnsundersøkelse blant arbeidsmedisinere i 2018.
Satsingsområde 3.
Helsedirektoratet fikk i november 2016 i oppdrag å utrede hvordan spesialistutdanningen for
spesialitetene utenfor sykehusene, dvs. allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin, skal
organiseres og gjennomføres for å være tilpasset ny spesialistutdanning. I juni 2017
publiserte Helsedirektoratet «Organisering og gjennomføring av spesialistutdanningen i
allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin», som et svar på oppdraget fra
november 2016. Namf har vært i dialog med spesialitetskomitéen i forbindelse med endringen
av spesialistkravene.
Stillingen som veiledningskoordinator i arbeidsmedisin er videreført. Samarbeidet med de
øvrige veiledningskoordinatorene er godt og det har kommet en rekke nye veiledningsgrupper
i gang også i 2017.
På årlig veilederseminar i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin på Sola ble læringsmålene
for ASA-spesialitetene (allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin) viet
oppmerksomhet.
Styret støtter fortsatt opp om arbeidet med å oppdatere de arbeidsmedisinske veiledningene.
Dette koordineres nå av Merete D. Bugge, som også er leder av forskningsutvalget. Merete D.
Bugge har et rådgivende utvalg for veiledningene.

Stabilt medlemstall
Antall medlemmer av NAMF er omtrent konstant ved inngangen til 2017, med 470
medlemmer (471 året før). Tallet inkluderer 60 (58) assosierte medlemmer. Det har også i
2017 vært god søkning til kurs og veiledningsgrupper, så rekrutteringen til arbeidsmedisinen
er god. 58 av de 410 ordinære medlemmene er under 40 år. Dette utgjør 20%.
Media
Det arbeides fortløpende med våre hjemmesider www.arbeidsmedisin.no – de er til en hver tid
oppdatert på nyheter og kurstilbud. Vår Facebook-side «Norsk arbeidsmedisin» har nå 320
følgere (255 året før) og enkeltinnlegg har vært nådd ut til opptil 2152 personer.
Styret er opptatt av å styrke Ramazzini og har fast spalte i bladet. Styret vedtok i 2016 å
opprette en Ramazzini-pris, for beste artikkel med basis i BHT. Prisen ble delt ut for første
gang i 2017 til Signe Lohmann-Lafrenz, bedriftslege ved St. Olavs Hospital, for artikkelen
«Nye arbeidsklær i sykehus og hudsymptomer hos helsepersonell», publisert i Ramazzini nr.
3, 2016.
Styret har vært på møte med kommunikasjonsavdelingen i Legeforeningen om foreningens
kommunikasjonsarbeid, og hvordan jobbe for å sikre at arbeidsmedisin får økt synlighet
internt og eksternt. Det ble besluttet å opprette en kommunikasjonskomite.
Styrets løpende arbeid
Styret har utarbeidet flere høringsuttalelser – for nærmere opplysninger, se styrereferatene på
hjemmesiden og øvrige oppslag der.
Deltakelse i Legeforeningen
I tillegg til landsstyremøtet har styret vært representert på en rekke interne møter i Dnlf, som
lederseminaret og flere årsmøter til de andre yrkesforeningene.
Vi var også i fjor representert på en årlig Hurtigrutekonferansen der vi fikk anledning til å
presentere vår forening. Styrets medlemmer deltar også på tariffkurs. Vi oppnådde å få
observatørstatus i Dnlf sitt forhandlingsutvalg for stat.
Eksterne kontakter
Styret deltar på Profesjonsforeningsmøte for BHT som holdes halvårlig av Fagsekretariatet
for BHT ved STAMI. Godkjenningsenheten deltar også her – dette gir god anledning til å
drøfte praktiseringen av godkjenningsordningen. Vi er også representert i referansegruppen
for Godkjenningsenheten og STAMIs fagråd.
Styret har løpende kontakt med representanter for partene i arbeidslivet. Norsk Industri og LO
deltar på vår årlige konferanse for fylkestillitsvalgte.
Internasjonalt stipend
Det ble for 2017 bevilget et stipend på 25.000,- for prosjekter i 2017 til Tor Erik Danielsen.

Fagseminar for lokaltillitsvalgte
Fagseminaret for de lokaltillitsvalgte ble holdt på Losby Gods 9. og 10. februar. I alt 13
fylker var representert. I tillegg deltok blant annet presidenten i Legeforeningen, Marit
Hermansen, Wenche Thomsen fra LO og Erik Dahl-Hansen fra Norsk Industri samt styrene i
Namf og NFAM. Vi fikk også gode innlegg fra Legeforeningen sentralt.
Temaer som ble tatt opp var blant annet SINTEF rapport - evaluering av bedriftshelsetjenesten,
NAMF spørreundersøkelse om arbeidsvilkår for bedriftsleger i BHT, Legeforeningens juridiske
bistand til medlemmene og Tillitsvalgtes rolle og -arbeid.

Internasjonalt arbeid
UEMS
Legeforeningen hadde i 2017 to representanter i den arbeidsmedisinske seksjonen av Union of
European Medical Specialists (UEMS). Namf/NFAM har vært representert ved Tor Erik
Danielsen fra institusjonene og Kristian Vetlesen fra bedriftshelsetjenesten.
Det ble avholdt møter i Helsinki og Leuven. Arbeidet med europeisk harmonisering av
spesialistutdannelsen i arbeidsmedisin samt akkreditering av kurs og hospiteringsordninger
ble videreført. Harmonisering av spesialistutdannelsen ble til slutt for komplisert grunnet
ulikheter i de ulike lands utdanningsopplegg. Det arbeides nå med å utvikle en europeisk
eksamen innen vårt fagområde. Dette arbeidet er helt i startfasen.
Alenka Skerjanc fra Slovenia ble gjenvalgt som president for seksjonen og Ferenc Kudazc fra
Ungarn er nyvalgt sekretær.
Det arbeides aktivt med å synliggjøre flere arbeidsmedisinske perspektiver for
beslutningstakere innen EU-systemet.
På møtet i Leuven ble det vedtatt at vårmøtet i 2018 skal arrangeres i Oslo.

Institusjonsutvalget
Utvalget har vært representert ved leder på styremøtene i Namf/NFAM frem til høsten 2017.
På grunn av nyvalg i Institusjonsutvalget ble utvalget representert av styremedlem Ingrid
Sivesind Mehlum på høstens styremøter i påvente av valg av ny leder.
Institusjonsutvalget har hatt en representant i Forskningsutvalget. Utvalget har hatt beredskap
i forhold til potensielle utfordringer ved ASD-midlene, på den ene siden grunnet endret føring
i Statsbudsjettet for 2017 og på den annen side en generelt vanskelig sykehusøkonomi.
Den positive trenden ved institusjonene ses blant annet ved stabilt antall utredninger og at
flere spesialistkandidater har gjennomført tjeneste ved arbeidsmedisinske institusjoner i 2017
sammenliknet med noen år siden. Det ses blant annet ved at antallet godkjente spesialister har
økt i 2017 i forhold til de foregående år.
Det ble ikke gjennomført noen fysiske møter i 2017.
Institusjonsutvalget i inneværende periode har følgende sammensetning:

Tor Erik Danielsen (leder til 31.08.2017), Liv Sanne, Oddfrid Aas.
Leder har fra 01.08.2016 vært overlege i Arbeidstilsynet.
Han fikk støtte fra avdelingslederne til å lede utdanningsutvalget ut forrige styreperiode som
ble avsluttet i august 2017, og representerte utvalget på tillitsvalgtkonferansen på Losby i
februar 2017.
Styret oppnevnte Oddfrid Aas som ny leder for institusjonsutvalget i desember 2017.

Ramazzini
Ramazzini kom med fire nummer i 2017, med følgende tema:
1. Reisemedisin.
2. «Sosial dumping».
3. Arbeidsmedisinerens rolle
4. Gravide og Arbeidsmiljø
Redaksjonskomiteens fire medlemmer har ansvar for hvert sitt nummer. Bidragene har i all
hovedsak kommet etter invitasjon. Spontane manus mottas med takk og publiseres uavhengig
av tema.
Redaksjonskomitéen har bestått av Anniken Sandvik, Petter Kristensen, Ole Jacob Møllerløkken
og Håkon Lasse Leira (redaktør). Anniken Sandvik ble valgt som ny redaktør høsten 2017.
Samarbeidet med styrene for Namf og NFAM har vært like godt som tidligere.

