
– Det er legenes etiske plikt til å be-
kjempe alle forhold som krenker men-
neskeverdet. Dette vil vi tydeliggjøre
ved å ta klar avstand fra terrorisme.

Det sier president Hans Petter Aarseth i en
kommentar til at landsstyret har vedtatt en re-
solusjon som fordømmer all bruk av terror-
isme. 

Vern om menneskerettighetene 
– Dette er en bekreftelse på at legeprofesjo-
nen står samlet i sin motstand mot terrorisme.
Vi vil også understreke at legegjerningen
bygger på menneskerettighetene, som det er
vår plikt å fremme og beskytte, sier Aarseth.
Han legger til at resolusjonen fra landsstyre-
møtet er en klar støtteerklæring til Den
norske lægeforenings menneskerettighets-
arbeid i Sør-Afrika, Tyrkia og landene i det
tidligere Jugoslavia. Vedtaket blir også sett
på som en oppfølging av resolusjonen mot

biologisk terrorisme og krigføring som
World Medical Association nylig vedtok (1).

Bekjemp årsakene  
«Legeforeningen erkjenner at årsakene til
terrorisme er kompliserte og sammensatte,
og støtter alt nasjonalt og internasjonalt ar-
beid som søker å fjerne årsakene til at per-
soner eller stater velger å ta i bruk terrorisme
som virkemiddel», er ordlyden i resolusjo-
nen. 

Videre slår Legeforeningen fast at den vil
medvirke til at nasjoner, gjennom aktiv bruk
av fredelige midler og prosesser, motarbei-
der årsakene til terrorisme og arbeider for
bruk av fredelig former for konfliktløsning.
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom sundar@legeforeningen.no
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Legeforeningen med resolusjon 
mot terrorisme

Sagt og hørt
Utsendt medarbeider?
«Jeg frykter for å bli assosiert
med et påtroppende regje-
ringsparti når jeg formaner om
å legge mer vekt på verdier.»

Reidun Førde

Ærta bærta
«Det ser ut til at du er i ferd med å erte
på deg potensielle gravide, Hans Petter.»

Marta Ebbing

Full kontroll
«Den dagen tillitsvalgte får instruk-
sjonsrett over arbeidsgiver, har vi ikke
særlig mange problemer igjen.»

Den samme Ebbing

Tur/retur
«Når man først har tatt mot til seg for å
gå på talerstolen, har alle poengene for-
svunnet med forrige taler. Så da tar jeg
mot til meg og går ned igjen.»

Henning Aanes

Johnny be good?
«Johnny Mjell har funnet en mobiltele-
fon på dametoalettet.»

Marta Ebbing

Rebellene til tross
«Resultatet i 1996 kom ikke på grunn av,
men på tross av Ylfs aksjoner.»

Hans Petter Aarseth

Det er mye man kan tenke seg
«Hvis jeg skulle drive et helseforetak,
noe jeg godt kunne tenke meg…»

Henrik A. Hofgaard

Det er der det skjer
«Jeg hadde på et tidligere landsstyre-
møte en skjellsettende opplevelse med
presidenten på pissoaret.»

Ragnar Stien

Trenger smygekurs
«Å lede leger er som å lede katter!»

Terje Bjørn Keyn

Spåmann?
«Som anestesilege vet jeg at hvis noe en-
drer seg med pasienten min, og jeg ikke
gjør noe med det, så vet jeg hvordan det
kommer til å gå!»

Kåre Løvstakken

God hukommelse
«Jeg har faktisk sittet på en slik hest. Det
var på Island i 1996. Det tror jeg faktisk
den hesten husker også!»

Hans Kristian Bakke

Kongen og i
«Av og til har jeg problemer med å kom-
munisere med meg selv.»

Kåre Reiten

Dagfinn Gedde-Dahl,
sjeflege ved Diakonhjem-
mets sykehus, tidl. presi-
dent i Legeforeningen:

– Den viktigste utford-
ringen for Legeforenin-
gen  er å få på plass en or-
ganisasjon og et tillits-
valgtapparat som er
tilpasset den nye virke-
ligheten for sykehusene
og spesialisthelsetjenesten. Det betyr ikke å
gjøre alt på nytt, men å bygge videre på ek-
sisterende strukturer og kompetanse. Fore-
taksmodellen er en organisasjonsform som
vil bringe inn nye forutsetninger for å for-
handle om lønns-, arbeids- og utdannings-
betingelser. For å nyttegjøre seg av  mulig-
hetene reformen byr på, kreves det en of-
fensiv og dynamisk holdning fra Lege-
foreningen i forholdet til staten som syke-
huseier.
– Hvordan kan dette best skje?

– Det viktigste er å være på banen der re-
formarbeidet foregår og beslutningene blir
tatt. Vedtaket om å opprette regionale inte-
rimsutvalg av tillitsvalgte er et viktig fore-
løpig skritt. Arbeidet med å videreutvikle or-
ganisasjonen handler om ledelse. Legefor-
eningen må finne frem til lederkandidater,
og lære dem opp i organisasjonslivets spille-
regler. Lederne må være lojale og samlende,
og de må kunne forholde seg rasjonelt til
andre aktører og til helsemyndighetene.

Berit Kjærran Norling,
privatpraktiserende spe-
sialist, Praktiserende Spe-
sialisters Landsforening:

– Det er nødt til å bli
mer åpenhet og samar-
beid på alle plan i Lege-
foreningen. De små yr-
kesforeningene må ikke
bli overkjørt. I dag blir det
tatt beslutninger i fora som ikke er beslut-
ningsdyktige og det bygges allianser som er
vanskelige å forstå når man sitter utenfor. I
løpet av toårsperioden til det siste sent-
ralstyret, er jeg som leder i PSL innkalt én
gang for å uttale meg om en sak! Alle yrkes-
foreninger bør være representert i sentralsty-
ret. Nå er det blokkdannelser og ganske 
uoversiktlig. Ylf hadde ikke behøvd å gå så
sterkt ut mot Bakke-utvalget, det var vel 
ingen i utvalget som ønsket å fjerne den gode
tillitsvalgtopplæringen til Ylf. Men man
snakker jo knapt sammen, sier Norling.

– For PSL vil regional tillitsvalgtordning
være det beste, fordi vi er så få og sitter så
spredt. Det vil bli mer interessant å være
tillitsvalgt. Men PSL vil absolutt ha en for-
handlingsavdeling i Oslo med samling av
kompetansen der. Det er mulig de store 
yrkesforeningene synes de har behov for
regionale avdelingskontorer, men det er
ikke gunstig å spre kompetansen, mener
Berit Kjærran Norling.

Dagfinn 
Gedde-Dahl

Berit K. Norling


