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Flagget til topps for ny generalsekretær 

1. januar 2002 tiltrer Magne Nylenna jobben
som Legeforeningens øverste administrative
leder etter Harry Martin Svabø. Innen av-
gjørelsen falt om å tilsette Tidsskriftets re-
daktør, har Legeforeningens sentralstyret
sett anledningen til å klargjøre rolleforde-
lingen mellom fagforeningens valgte orga-
ner og sekretariatets funksjon som premis-
sleverandør, blant annet ved å utarbeide in-
struks for generalsekretærens oppgaver og
plikter i forhold til sentralstyre og landsstyre.  

Fremdriftsplan fulgt
Et utvalg bestående av Hans Petter Aarseth,
Anette Fosse og Sverre Strand la i juni 2000
frem en rapport (1), der de gjennomgikk le-
delsesforholdene i Legeforeningen, sam-
menliknet forholdene med andre fagfor-
eninger i inn- og utland, og vurderte hvilke
kvalifikasjonskrav de mente var vesentlige å
stille til generalsekretærstillingen.  

Et  rekrutteringsutvalg ble nedsatt før jul
i fjor. Det bestod av tre sentralstyremedlem-
mer, sekretær og to observatører fra de an-
satte i Legenes hus. Et eksternt konsulent-
firma har også vært engasjert. 

En idégruppe med personer som har god
oversikt over kandidater som har utmerket
seg i tråd med ønsket kompetanseprofil, kom
sammen på et tidlig tidspunkt og endte opp
med 60 navn. 

Etter gjentatte silinger stod rekrutterings-
utvalget igjen med 16 kandidater. 11 perso-
ner ble kontaktet av den eksterne konsulen-
ten. Noen avslo straks å være med videre. En
viss misnøye med at det var for få kvinner på
listen, førte til ytterligere aktivitet hos 
rekrutteringsutvalget og konsulentfirmaet.
Alle ble lovt full konfidensialitet inntil kan-
didaturet ble bekreftet. 

Fra ni til tre kandidater
Ved årsskiftet var det tid for annonsering og
bred redaksjonell omtale i Tidsskriftet, for å
mobilisere potensielle søkere utover brutto-
listen (2). Sju søknader kom inn. Tre av sø-
kerne presiserte at de ikke ønsket at deres
navn ble kjent for oppdragsgiveren.

Etter rekrutteringsutvalgets vurdering
gjenstod ni navn. Disse ble innkalt til første-
gangsintervju med konsulentfirmaet. Fire
kandidater, både kvinner og menn, pekte seg
ut til annengangsintervju med rekrutterings-
utvalget. 

Til slutt gjenstod tre personer, som alle be-
kreftet sitt kandidatur. Omhyggelig referan-
sekontroll ble foretatt og personrapporter ble
utarbeidet. I intervjuene med rekrutterings-

utvalget satte alle tre som vilkår å få være
anonyme, med mindre de ble innstilt som
nummer en. Samtidig meddelte de tre at de
var tilfredse med rekrutteringsprosedyren,
blant annet ved at deres personvern var godt
ivaretatt. Oppsigelsesklausul og ansettelses-
form ble drøftet med alle tre. 

Ved påsketider fikk rekrutteringsutvalget
tilslutning fra sentralstyret om å legge frem
innstilling allerede i mai, istedenfor i  juni
som tidligere anslått. Begrunnelsen var ryk-
tedannelsen og presset på de aktuelle kandi-
datene. 

Ansettelsen stod på sentralstyrets sakskart
10. mai. Klokken 18 var ansettelsen et fak-
tum, etter mer enn seks timers saksbehand-
ling. 

Fallskjerm
Den lange behandlingstiden skyldtes ikke
tvil om at Magne Nylenna var rett person,
men at sentralstyret trengte en grundig gjen-
nomgang av hele prosessen, som var blitt mer
lukket underveis enn opprinnelig forutsatt.
Tidsskriftet er kjent med at enkelte sentral-
styremedlemmer hadde opplevd hemmelig-
holdet som noe ubehagelig. Til gjengjeld var
styret enige om at de hadde såpass gode kan-
didater at de befant seg i en luksussituasjon.

I samme møte, 10. mai, gav sentralstyret
tilslutning til ny instruks for stillingen som
generalsekretær. I Magne Nylennas ansettel-
sesvilkår fremgår det at stillingen er fast, men 

med etterlønnsavtale hvis såkalt påtvunget
fratreden blir aktuelt. Den påtroppende ge-
neralsekretærens fallskjerm utgjør 18 måne-
ders lønn.
– Kari Ronge, Tidsskriftet
kari.ronge@legeforeningen.no
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Etter snart 15 år som redaktør i
Tidsskriftet, går Magne Nylenna
over i ny stilling som generalsekre-
tær i Legeforeningen fra nyttår. 

Det var et enstemmig sentralstyre som til-
satte Magne Nylenna 10. mai. Nylenna er
samfunnsmedisiner, men har viet det
meste av sin yrkeskarriere til medisinsk
publisering. Han er ansvarlig redaktør for
Tidsskriftet og Legeforeningens Internett-
sider, og har vært en aktiv pådriver for å
bygge opp nettstedene.

Magne Nylenna er født i Ålesund i
1952, og avsluttet sin medisinerutdanning
i Oslo i 1977. I 1988 tok han doktorgrad 
i samfunnsmedisin med avhandlingen

Cancer –a challenge to the general prac-
titioner. 

I 1994 hadde Nylenna en hospitantstil-
ling i Journal of the American Medical
Association (JAMA) i Chicago, Illinois.
Han har i hele perioden som redaktør for
Tidsskriftet vært medlem i den internasjo-
nale komiteen for medisinske redaktører
(Vancouver-gruppen).

Nylenna sitter i en rekke komiteer og ut-
valg, bl.a. Det nasjonale utvalg for urede-
lighet i helsefaglig forskning og det medi-
sinske fakultetsstyret, Universitetet i Oslo.
Han har vært forfatter og redaktør av en
rekke populærmedisinske bøker. 
– Grete Strand, Nettredaksjonen
grete.strand@legeforeningen.no

Fra redaktør til generalsekretær

Til daglig skal Magne Nylenna være leder for om
lag 100 ansatte i Legenes hus og ha administra-
tivt ansvar for over 20 000 medlemmer i Legefor-
eningen. Foto K. Ronge

I alt 60 kandidater var innom idélisten, før et enstemmig 
sentralstyre gikk inn for å ansatte Magne Nylenna som Lege-
foreningens nye generalsekretær. I siste runde stod tre 
velkvalifiserte kandidater igjen etter en omstendelig og 
lukket rekrutteringsprosess.


