
Bjarne Waaler (76) og Ragnhild Øydna
Støen (21) var henholdsvis eldste og yngste
delegat på årets landsstyremøte.

– I år var det var mer krutt i mange av inn-
leggene enn på tidligere landsstyremøter,
mener Bjarne Waaler fra Eldre Lægers fore-
ning. Han tok sin medisinske embedseksa-
men i 1950 og er nylig oppnevnt som styre-
medlem i Helse Øst. Waaler er imponert over
dagens medisinstudenter og deres frimodig-
het. – De er mye mer bevisste og ordføre enn
vi var, sier den tidligere rektoren ved Uni-
versitet i Oslo.

Ragnhild Øydna Støen, som begynte sine
medisinske studier høsten 1998, og Bjarne
Waaler representerer på mange måter Lege-

foreningens ytterpunkter. Det ligger
bl.a. mer enn 50 års erfaring mellom
de to landsstyredelegatene. 

– Legeforeningen må være lydhør
for hele registeret av medlemmer.
Både for dem som er på vei inn i lege-
rollen og yrkeslivet og for dem som
mer eller mindre har forlatt det, mener
Støen. Hun ser frem til både organisa-
sjonsdebatten i Legeforeningen og
statlig overtakelse som spennende ut-
fordringer å følge: – For oss medisin-
studenter gjelder det fremtiden. 
– Lise B. Johannessen, Informasjons-
avdelingen
lise.johannessen@legeforeningen.no
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123 delegater var samlet på landssty-
remøtet. 82 representerte avdelingene,
20 var fra yrkesforeningene, 12 var fra
spesialforeningene og ni var sentral-
styremedlemmer.

Landsstyret er valgt for perioden 1.1.
2000–31.12. 2001. Selv om det derfor i prin-
sippet er det samme landsstyret som møttes
i år som i fjor, er det visse forskjeller. I fjor
var det 18 vararepresentanter blant de dele-
gerte som var til stede, mens det i år var 14.
Det er 24 av de delegerte ved årets landssty-
remøte som ikke var delegerte ved landssty-
remøtet i fjor. 

Gjennomsnittsalderen blant de delegerte
ved årets landsstyremøte er 46,1 år, og 30,1 %
er kvinner, mot 43,7 år og 35,4 % kvinner
blant alle Legeforeningens medlemmer.
Medlemmer av Norsk medisinstudentfore-
ning utgjør 16,7 % av Legeforeningens med-
lemmer, men i landsstyret utgjør de seks de-
legerte bare 4,9 %. 

De eldste representantene er de to repre-
sentantene fra Eldre lægers forening som er
72 og 76 år. Den yngste representanten på 21
år, er fra Norsk medisinstudentforening (se
egen sak). Aldersgruppen 45–59 år er klart
overrepresentert, mens det dermed er en til-
svarende underrepresentasjon av både yngre
og eldre leger.

I forhold til medlemskap i yrkesforenin-
gene, er Yngre legers forening mest under-
representert i landsstyret, med 22,8 % av de
delegerte mot 30,7 % av legemedlemmene 
< 67 år i Norge. Offentlige legers landsfor-
ening er mest overrepresentert i landsstyret
med 10,5 % av de delegerte mot 4,4 % av le-
gemedlemmene < 67 år i Norge.

Hordaland legeforening har 6,5 % av de
delegerte, mot 10,0 % av legemedlemmene 
< 67 år i Norge. Motsatt har Sør-Trøndelag
lægeforening 8,1 % av de delegerte, mot 

6,4 % av legemedlemmene < 67 år i Norge.
Oslo og Akershus har samlet sett omtrent
samme andel av de delegerte som blant le-
gemedlemmene < 67 år i Norge. Ellers er
Hedmark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sogn og
Fjordane og Finnmark noe overrepresentert
i forhold til medlemstallet, mens Buskerud
og Troms er noe underrepresentert i forhold
til medlemstallet. 

Godkjente spesialister er noe overrepre-
sentert, idet hele 70,7 % av landsstyrets med-
lemmer er godkjente spesialister. 20 av de
delegerte er dobbeltspesialister, mens to av
de delegerte er trippelspesialister. Av totalt
43 godkjente spesialiteter, er det imidlertid
bare 23 som er representert i landsstyret, og
av disse er ti spesialiteter kun representert
med én delegert.

Blant de godkjente spesialistene er både
allmennmedisin, samfunnsmedisin og fød-
selshjelp og kvinnesykdommer sterkt over-
representert, mens indremedisin, psykiatri,
anestesiologi, barnesykdommer og radiologi

er underrepresentert. De største
spesialitetene som ikke er repre-
sentert i landsstyret, er øre-nese-
halssykdommer, fordøyelsessyk-
dommer, lungesykdommer, revmatologi, fy-
sikalsk medisin og rehabilitering, urologi,
klinisk kjemi og geriatri. 

Med totalt 128 medlemskap i spesialfor-
eninger, er det i gjennomsnitt mer enn ett spe-
sialforeningsmedlemskap per delegert. Mest
overrepresentert er Norsk selskap for all-
mennmedisin, Norsk gynekologisk forening,
Norsk idrettsmedisinsk forening, Norsk or-
topedisk forening, Norsk forening for ultra-
lyddiagnostikk og Norsk forening for medi-
sinsk utdanning. Av de største spesialfore-
ningene er Norsk psykiatrisk forening
desidert mest underrepresentert, med bare 
to medlemmer av landsstyret av sine totalt 
1 000 medlemmer.
– Anders Taraldset, Helsepolitisk avdeling
anders.taraldset@legeforeningen.no

Hvor representativt er landsstyret statistisk sett?

30,1 % av landsstyrerepresentantene er kvinner. På Oslo-benken satt bl.a. Kari Bjørneboe, Torunn
Janbu, Anne Cathrine Næss og Ellen Cathrine Tveter Deilkås. Foto T. Sundar

Eldst og yngst på landsstyremøtet

Det gode blikk – Bjarne Waaler og Ragnhild Øydna Støen
var eldst og yngst på landsstyremøtet. Foto L.B. Johan-
nessen


