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Kommunikasjon i samfunnsmedisinen
Kommunikasjon var gjennomgangstema da samfunnsmedisinere møttes
en uke i september.
50 engasjerte samfunnsmedisinere var samlet til Samfunnsmedisinsk uke på Sola Strand
Hotel i Rogaland 17.–21. september.
Aktuelle sider ved samfunnsmedisinernes
rolle ble tatt opp: forholdet til kommunal
eldreomsorg og forholdet til fastlegesystemet. En dag var satt av til miljørettet helsevern: Hva vet man om lukt og støy som sykdomsfremkallende faktorer, og hvilket diplomati kan man bruke for å komme i mål i
slike saker?
Rusmiddelmisbruk var et annet tema:
Hvilken rolle spiller de psykoaktive stoffer?
Søker vi rus for rusens egen skyld? Er rusen
en flukt? Hvor står rusmidlene i vår kultur –
spissformulert med hvordan kan mange avholdsmennesker slåss for å beholde den alkoholholdige altervinen?
Engasjerte foredragsholdere gav utgangspunkt for mange gruppesamtaler i strandvandringen på den lange Solastranden. Flere
benyttet anledningen til friske bad i havvann
under uken.
Per Medalen
Forhandlingsavdelingen

Årsmøte i Offentlige legers landsforening
Årsmøtet fant sted 19.9., og det ble valgt nytt styre i foreningen. Arne Johannesen sa
takk for seg etter fire år som leder. Han la i sin tale vekt på at medlemstallet i foreningen
synker og reiste spørsmål om det er nødvendig å se på organisatoriske endringer i
Legeforeningens organisasjon for at samfunnsmedisinen skal finne sin plass.
– Såfremt ikke OLL får flere medlemmer, kan det vurderes om det er mer hensiktsmessig å opprette et samfunnsmedisinsk selskap innen Legeforeningen, sa Johannesen.

OLLs hederspris
OLLs hederspris ble tildelt samfunnsmedisiner Berit Olsen for hennes mangeårige engasjerte virke i forskjellige stillinger i samfunnsmedisinens tjeneste. Berit Olsen arbeider for tiden i Bagdad for Røde Kors.

Styret
Ola Jøsendal fra Bergen ble valgt til ny leder. Resten av styret
består av Ernst Horgen (gjenvalgt), Ketil Kongelstad, Drammen,
Grete Larsen, Statens helsetilsyn, Oslo, Eva Liahjell, Bærum,
Svein Lie, Sandefjord og Vegard Vige, Grimstad. Varamedlemmer er Tove Røsstad, Trondheim og Unni Solem Bilstad, Ulvik
i Hardanger.

Fag- og kvalitetsutvalget
Fag- og kvalitetsutvalget består av leder Jon Hilmar Iversen,
medlemmer er Frode Forland, Helsetilsynet, Marit Rognerud,
Folkehelsa, Svein Rønsen, Fredrikstad og Dianne Steenberg,
Oppegård. Varamedlemmer er Unni-Berit Schjervheim, Sørum
kommune og Finn Bovim, Sofienberg, Oslo.

Ola Jøsendal

Årsmøte i Yngre legers forening 2001
Med hjemmel i Ylfs lover § 3-3 innkalles det med dette til
årsmøte i Yngre legers forening. Årsmøtet avholdes på
Clarion Royal Christiania i Oslo 16.–17.11. 2001.
Saksliste
1
2
3
4
5
6
7

Åpning og valg av dirigent
Valg av redaksjonskomité
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Styrets årsberetning 2000–01
Regnskap 2000 for Ylf og Ylf-Forum
Budsjett for Ylf og Ylf-Forum 2002
Kontingent til Ylf for 2002
8 Forslag til endringer i Ylfs lover og valginstruks1
9 Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2002–03
10 Valg av leder for 2002–03
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11 Valg av styre for 2002–03. Sju medlemmer og tre varamedlemmer
12 Valg av redaktør til Ylf-Forum 2002–03
13 Valg av revisor, desisor og to varadesisorer for 2002–03
14 Valg av valgkomité. To medlemmer og to varamedlemmer
15 Saker fremmet av styret
a) Forslag om innføring av kontrollkomité
16 Mulige andre saker i medhold av lovenes § 3-4 g)
1
Ylfs lover og valginstruks er foreslått endret. Forslagene til endringer er lagt ut på Ylfs hjemmeside (www.legeforeningen.no/ylf)
eller de kan fås ved henvendelse til Ylfs kontor.

Bente Kristin Johansen
Yngre legers forening
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