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Norsk arbeidsmedisinsk forening
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) av-
holder sitt årsmøte torsdag 15.11. 2001 på
Radisson SAS Royal Hotel i Bergen. Års-
møtet avholdes under Arbeidsmedisinsk uke
2001. 

Medlemmer som har forslag til saker som
ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike
snarest mulig, senest innen 15.9. til Norsk 
arbeidsmedisinsk forening, Postboks 1152
Sentrum, 0107 Oslo.

Yngre legers forening
Yngre legers forening (Ylf)
avholder sitt årsmøte fredag
16.11. 2001 kl 1130 på Cla-
rion Royal Christiania Hotel i
Oslo. I forbindelse med års-

møtet avholdes årsmøteseminar. 
Ylf har 90-årsjubileum. Dette feires sam-

tidig med årsmøtemiddagen i Oslo Militære
Samfunds Selskapslokaler.

Alment praktiserende
lægers forening
Alment praktiserende læ-
gers forening (Aplf) av-
holder sitt årsmøte fredag 16.11. kl 1130 på
Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo.
Årsmøtet avholdes i forbindelse med videre-
og etterutdanningskurs for allmennprakti-
kere. 

Offentlige legers landsforening
Offentlige legers landsforening (OLL) av-
holder sitt årsmøte onsdag 19.9. kl 1330–18
på Sola Strand Hotel ved Stavanger. Årsmø-
tet avholdes under Samfunnsmedisinsk uke.

Praktiserende Spesia-
listers Landsforening
Praktiserende Spesialisters
Landsforening (PSL) avhol-
der sin generalforsamling

fredag 12.10. kl. 1430–1830 på Clarion
Royal Christiania Hotel i Oslo. Årsmøtet av-
holdes i forbindelse med etterutdanningskurs
fra 11.–13.10.

Norsk overlegeforening
Norsk overlegeforening
(Of) avholder sitt års-
møte/landsrådsmøte tors-
dag 8.11. 2001, kl 13, på
Soria Moria kurs- og kon-
feransesenter, Oslo.

Medlemmer som har forslag til saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, må melde
slike snarest mulig, senest innen 15.9. til
Norsk overlegeforening, Postboks 1152
Sentrum, 0107 Oslo.

Foreningen for leger
i vitenskapelige stillinger
Foreningen for leger i viten-
skapelige stillinger (LVS) av-

holder sitt 11. ordinære årsmøte
torsdag 1.11. 2001 kl 17 ved Riks-

hospitalet i Oslo.
Medlemmer som har forslag til saker som

ønskes behandlet på årsmøtet, må melde
disse snarest mulig, senest 15.9. til LVS-kon-
toret, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. 
I tilknytning til årsmøtet vil konferansen
Fremtidig medisinsk forskning og legespe-
sialistutdanning i sykehus med statlig eier-
skap bli avholdt.  
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Det var god oppslutning om Legefor-
eningens stand under messen 
Kvinner Viser Vei, som ble arrangert
for fjerde gang i Stavanger i juni.

Interessen for Kvinner Viser Vei har vært
sterkt stigende siden starten i Oslo i 1995.
Årets messe hadde ca. 18 000 deltakere.
Legeforeningen deltok for annen gang på
Akademikernes stand og markerte seg med
flere innslag, bl.a. med samtalegrupper
rundt en rekke temaer på selve standen.
Spiseforstyrrelser – har det noe med mat å
gjøre?, Norsk helsevesen – bare for «ekte»
nordmenn? og Porno, sex og annet snad-
der var blant temaene. 

Det var lokale leger fra Rogaland som
hadde ansvaret for det som foregikk på

Helsetorget. I tillegg deltok to medisinstu-
denter fra Medisinstudentenes seksual-
opplysning. 

Leder for Legeforeningens likestil-
lingsutvalg, Torunn Janbu, var til stede un-
der hele arrangementet og kan fortelle at
messen holdt høy kvalitet og at det var stor
interesse for Legeforeningens stand: 
– Kvinner Viser Vei var en veldig fin mar-
kering for Legeforeningen. Mange gav ut-
trykk for at de savnet flere helseinnslag på
messen. 

– Det er fint at kvinnene i Legefore-
ningen synes og kan gi nyttig informasjon,
mener hun. 

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Kvinner viste vei i Stavanger Oversikt over 
tillitsvalgte
En fylkesvis oversikt over hovedtillits-
valgte og tillitsvalgte finnes på Lege-
foreningens Internett-sider www.lege-
foreningen.no under knappen organisa-
sjon. Klikk på det fylket du ønsker og
finn riktig person under den kategorien
den tillitsvalgte hører til.

På samme Internett-side finnes
skjema for endringer av opplysninger
om tillitsvalgte som meldes direkte til
sekretariatet.


