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– Pasientene er blitt annerledes og 
legerollen er i endring.  Derfor må
Tidsskriftet avspeile den virkeligheten
vi lever i, sa Charlotte Haug da lands-
styrets klappsalver hadde lagt seg.

Et enstemmig landsstyre gav Charlotte Haug
(f. 1959) full tillit som Tidsskriftets nye re-
daktør etter Magne Nylenna som har sittet i
stillingen i 14 år. Haug var glad og stolt over
å ha fått det hun kalte drømmejobben. Hun
la vekt på betydningen av å jobbe i team med
redaksjonens ansatte og alle de eksterne
medarbeiderne som bidrar til å gi Tidsskrif-
tet den faglige tyngden det har. 

– Mitt mål som redaktør er å videreutvikle
Tidsskriftet, slik at det reflekterer spennet i
norsk medisinsk virkelighet. Tidsskriftet
skal synliggjøre sammenhengen som er mel-
lom grunnforskning, klinikk, spesialisthelse-
tjeneste og allmennlegetjeneste og vise at
alle områdene er nødvendige for at pasien-
ten skal bli behandlet på en god måte, sier
Haug. Hun kjenner Tidsskriftet fra innsiden
gjennom fire år som fagredaktør (1993–97)
og har vært medlem av sentralstyret i perio-
den 1994–95.

Trakk seg
Inntil få dager før landsstyremøtet var det to
aktuelle kandidater til stillingen. John Arne
Røttingen, som var innstilt som nummer én
av sentralstyret, trakk seg imidlertid på kort
varsel. Sentralstyret måtte vurdere saken på
nytt, men var ikke i tvil. – Charlotte Haug er
funnet særdeles velegnet for jobben, og det
er et enstemmig sentralstyre som ønsker

henne i stillingen, sa Anette
Fosse fra sentralstyret.  

En delegat bemerket at
sentralstyret med sin inn-
stilling ikke hadde gitt
landsstyret noe reelt valg.
Innlegget ble imidlertid
ikke fulgt opp av andre de-
legater, og da var saken av-
gjort. 

Første kvinne
Charlotte Haug er den første
kvinnelige redaktøren i
Tidsskrift for Den norske
lægeforenings 121-årige his-
torie. Hun er dessuten den
første kvinnen som innehar
en sentral lederposisjon i
Legeforeningen. 42-åringen

ble cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1985
og dr.med. samme sted i 1999. Hun har en
mastergrad i helsetjenesteforskning fra Stan-
ford University. 

Charlotte Haug kommer fra stillingen som
seniorforsker ved SINTEF Unimed når hun
overtar redaktørstolen 1. januar 2002. 
– Nina Husom, Tidsskriftet
nina.husom@legeforeningen.no

Den nye redaktøren, Charlotte Haug, vil at Tidsskriftet reflekterer
spennet i norsk medisinsk virkelighet. Foto L.B. Johannessen

Anne Cathrine Næss, seksjonsoverlege ved 
Ambulansetjenesten/AMK-avdelingen, Ullevål
universitetssykehus, Oslo lægeforening:

– Leger og fagmiljøer over hele landet er ikke
bare spent, men nokså uforberedt på hva som
kommer. Man spør om hva sykehusreformen og
foretaksmodellen vil bety for hvordan helseve-
senet blir organisert og spesialistfunksjoner for-
delt. Det er et viktig signal til Legeforeningens
medlemmer at landsstyret har gått i gang med en
organisasjonsdebatt og bestemt seg for å opprette regionale inte-
rimsutvalg, sier Næss. 

– Legeforeningen kan ikke bare stå med luen i hånden nå. Vi må
forberede våre lokale tillitsvalgte på den nye rollen de kan vente
seg: å være meklere mellom faggrupper og sykehusledelsen. Det
vil kreve et mer profesjonelt tillitsvalgtapparat som samtidig er for-
ankret i fagmiljøene. Det som er helt klart, er at vi som leger ikke
lenger kan holde på med hva vi vil. Vi vil måtte gjøre prioriteringer
ut fra økonomiske og organisatoriske hensyn. Derfor er det viktig
at vi er med i debatten om funksjonsfordeling, og viser vilje til å
tenke og handle på tvers av fylkesgrensene. Aller viktigst blir det
å ivareta kvaliteten og kapasiteten i spesialistutdanningen, som et-
ter Legeforeningens syn er et nasjonalt anliggende, mener Anne
Cathrine Næss.

Tone Skeie Jensen, overlege ved Det Norske 
Radiumhospital, Seksjon for gynekologi, Hor-
daland legeforening:

– Slik jeg ser det, er dagens legeforening ikke
organisert til å møte utfordringene i forbindelse
med etableringen av helseforetak. I tillegg mang-
ler de lokalt tillitsvalgte skolering. Det er imid-
lertid et problem at vi foreløpig ikke vet hva vi
møter, bortsett fra at vår forhandlingsmotpart er
NAVO. Foretakene er under utarbeiding og vi
vet heller ikke om vi skal forhandle lokalt eller regionalt, om det
blir fylkesstruktur eller regional struktur. Ved at landsstyret så raskt
nedsatte et organisasjonsutvalg, kan vi være med på å legge pre-
missene for hvordan organiseringen av spesialisthelsetjenesten i de
nye helseforetakene. Dette er en glimrende anledning til å påvirke
lønns- og arbeidsforhold. Personlig tror jeg også det vil være en
fordel om vi lager større enheter i foreningen slik at man blir mer
slagkraftig lokalt, for eksempel at sykehusleger samles i én yrkes-
forening. Uansett bør samarbeidet mellom Ylf og Of bli tettere. For
øvrig synes jeg at dette har vært et spennende landsmøte med gode
diskusjoner og vilje til endring for å oppnå resultater. Det gir meg
lyst til å fortsette som tillitsvalgt for å arbeide videre med revitali-
seringen av foreningen, sier Tone Skeie Jensen.

Anne C. Næss Tone S. Jensen

Ny redaktør vil redefinere legerollen


