
Mye er nytt på Legeforeningens nett-
sider. Design og struktur er fornyet 
og det satses sterkere på nyhets-
formidling.

Flere yrkesforeninger, fylkesavdelinger og
spesialforeninger har fått sider for første
gang eller fornyet allerede eksisterende si-
der. 

Nettsidene oppdateres hver dag med én til
tre nyhetssaker fra det som skjer innen orga-
nisasjonen, Helse- Norge og i medisinens
verden. Det er også mulig å motta e-post med
nyheter som publiseres på www.legefor-
eningen.no. Oppe til høyre på åpningssiden
finner du teksten Abonnere@. Klikk på
denne, og fyll inn e-post adressen du ønsker
å motta nyheter på. Da er du registrert som
abonnent. 

Saker om leger, medisin, helse og helse-
politikk fra mediene samles hver dag under
siden Presseklipp. Dette er en av de mest po-
pulære tjenestene på Legeforeningens nett-
sider.

På www.legeforeningen.no er det også lagt
opp tjenester som er ment som en praktisk

hjelp i legehverdagen. Blant annet kan du
laste ned skjemaer til bruk ved fornyelse av
spesialitet og søknad på legestillinger. Rei-
seregningsskjema er et annet av de mange
skjemaer og trykksaker som ligger på sidene.
Metodebok for turnusleger og lenker til ak-
tuelle medisinske tidsskrifter er andre ek-
sempel på slike tjenester.

Gjennom søkesiden kan du søke både på
Legeforeningens sider, i Tidsskrift for Den
norske lægeforening og Medline og andre
eksterne baser. Lenke til søkesiden er til
høyre på førstesiden.

Visste du at du kan ta godkjente kurs på
Legeforeningens Internett-sider? Det tilbys
fire kurs som er godkjent for forskjellige spe-
sialiteter: Informasjonssøking ved hjelp av
Internett, Spirometri i allmennpraksis, Intro-
duksjon til regnskapsføring for selvstendig
næringsdrivende leger og 24-timers blod-
trykksmåling. Besøk Legeforeningens ut-
danning på Internett (LUPIN): http://
lupin.legeforeningen.no. Kursene har vært
tilgjengelig på nettet siden mars 2000 og flere
er under utarbeiding. 

I forbindelse med aktuelle problemstil-

linger, som for eksempel statlig overtakelse
av sykehus, opprettes det temasider som
samler informasjon om et tema. Det lenkes
til informasjon Legeforeningen har gitt, til
artikler fra Tidsskriftet og til artikler og in-
formasjon fra andre aktører. Lenke til tema-
siden finnes nede til høyre på www.legefor-
eningen.no.

Ved å velge Startside i den grå menyen til
høyre på Legeforeningens Internett-side –
www.legeforeningen.no – gjør du siden til
din startside på Internett. Enten du har 
Macintosh eller PC, bruker Internet Explo-
rer eller Netscape kan du med enkle grep
gjøre www.legeforeningen.no til din start-
side. Når du har valgt Startside i den grå me-
nyen til høyre på åpningssiden, vil du bli vei-
ledet videre.

Har du kommentarer, ros eller forslag til
forbedringer, sender du disse til nettredak-
sjonen@legeforeningen.no.

Stine Bjerkestrand Nesje
Nettredaksjonen
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Landsstyremøtet 2001 finner sted i
Sandefjord 17.–19.10. Vi har spurt tre
delegater om deres forventninger til
årets møte.

– Det er særlig tre sa-
ker jeg ser frem til, sier
leder i Oslo lægefore-
ning, Torunn Janbu. 

– Først og fremst
må vi få en skikkelig
og kreativ diskusjon 
i forhold til Legefor-
eningens politikk frem-
over, særlig med hen-
syn til statlige foretak,
spesialisthelsetjenes-
ten og spesialistut-
danningen. Dette må
medføre at vi kan få klare politiske føringer
til det nye sentralstyret, sier hun. – Det andre
er at vi trenger en organisasjonsdebatt om
hvordan vår forening skal organiseres i for-
hold til organiseringen i helseregionene. 

– Den siste saken jeg vil trekke frem, er at
det blir et spennende og engasjerende valg.
Det vil skape litt engasjement og temperatur,
og det kan være av det gode, sier lederen av
Oslo lægeforening. – Når det gjelder valg av
president, så trenger vi en president som kan
være en god leder og som kan være synlig i
mediene. Fordi det skjer en rivende utvikling
i helsevesenet, trenger vi en leder som kan

være i forkant. Vi trenger også å knytte med-
lemmene nærmere til foreningen både sent-
ralt og lokalt, sier Torunn Janbu.

Mer oppladning
enn utladning
– Jeg ser frem til
landsstyremøtet og
for meg blir dette et
pusterom i en ellers
travel hverdag, sier
leder i Nordland lege-
forening, Knut Kjer-
peseth. 

– Jeg har tenkt at
møtet skal være en
plass å koble av fra
den kliniske hverda-
gen, der jeg kan hente inspirasjon og der jeg
kan møte andre tillitsvalgte og få anledning
til å drøfte ulike problemstillinger, bl.a. det å
inneha et tillitsverv, sier han.

– Når sykehusreformen kommer, vil det
bli lagt mer arbeid på de lokale tillitsvalgte.
Det er derfor viktig å diskutere med de øv-
rige fylkeslederne hvordan vi skal gripe fatt
i de oppgavene vi står overfor. Det er viktig
å ha en strategi for å holde interessen for til-
litsvalgtarbeidet oppe, sier han.

– Ellers blir det spennende å delta på et
landsstyremøte der valg står på dagsorden,
fremhever Knut Kjerpeseth.

Omtanke og 
respekt
– Jeg håper tillits-
valgte vil bruke om-
tanke og respekt for
hverandre og at det
blir mer folkeskikk
på dette landsstyre-
møtet enn det forrige,
sier Anne Mathilde
Hanstad, styremed-
lem i Alment prakti-
serende lægers fore-
ning (Aplf).

– Jeg ønsker at det blir en ryddig valg-
kamp og at hele organisasjonen samler seg
bak den som blir valgt. Jeg har også forvent-
ninger til at deltakerne stoler på og viser re-
spekt for det sittende sentralstyrets vurde-
ringer og vedtak i forkant av dette landssty-
remøtet, sier hun. 

– Landsstyremøtene er også sosiale begi-
venheter hvor vi får treffe og blir kjent med
andre tillitsvalgte både i egen yrkesorgani-
sasjon og i Legeforeningen. Dette virker
samlende på Legeforeningen, sier Anne Mat-
hilde Hanstad.
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