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Konferanse og årsmøte i Offentlige legers 
landsforening
Samarbeid mellom kommunal helse-
tjeneste og spesialisthelsetjenesten i
foretaksmodellen er et av flere tema-
er på Offentlige legers landsforenings
konferanse 21. og 22. mai.

Andre temaer på konferansen er kunnskaps-
og beslutningsstøtte for samfunnsmedisine-
re og ledelse i regionale helseforetak. Innle-
dere på konferansen er bl.a. fylkeslege i
Hordaland, Helga Arianson, avdelingsdirek-
tør i Sosial- og helsedirektoratet, Gro Jam-
tvedt, divisjonsdirektør for epidemiologi

ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Camilla
Stoltenberg, fagdirektør Hanne Thurmer i
Helse Sør og Vegard Høgli, stiftelsen
GRUK. Andre innledere er direktør for Hel-
se Bergen, Anne Kverneland Bogsnes og
bydelsoverlege i Oslo, Folke Sundelin.

Landsråd?
Foreningens årsmøte skal bl.a. behandle di-
verse lovendringsforslag. Det viktigste er at
det foreslås innført et landsråd også i Offent-
lige legers landsforening (OLL). Dersom
forslaget blir vedtatt, vil landsrådet bestå av
styret, fagutvalget og fylkestillitsvalgte.

Fag- og kvalitetsutvalgene foreslås slått
sammen til ett fagutvalg.

Det vil også bli fremmet forslag om at
valgkomiteen gis en egen paragraf. Bestem-
melsen om at valgkomiteen skal sende sine
forslag til medlemmene to uker før årsmøtet,
foreslås fjernet. På bakgrunn av disse
lovendringsforslagene vil det være nødven-
dig å endre valgkomiteens instruks. I tillegg
fremmes det forslag om å fjerne kravet om at
årsmeldingen skal sendes alle medlemmer i
papirformat.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Årsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt 
årsmøte/landsrådsmøte torsdag 
29.8. 2002 kl 13 på Radisson SAS 
Hotel, Ålesund.

Medlemmer som har forslag til saker som
ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike
snarest mulig, senest innen 15.6. 2002 til: 

Norsk overlegeforening, Postboks 1152
sentrum, 0107 Oslo.

Styret,
Norsk overlegeforening

Nytt nettsted om ledelse

En ny temaside om ledelse er lansert 
på Legeforeningens nettsider. Lenke 
til siden finnes i boksen med tema-
sider nede til høyre på åpningssiden.

Siden er laget som en oppfølging av en rap-
port om organisasjons- og ledelsesspørsmål
fra det rådgivende utvalg for sentralstyret i
organisasjons- og ledelsesspørsmål. 

I juni i fjor vedtok sentralstyret at det
skulle etableres en redaksjonsgruppe som i
samarbeid med sekretariatet og nettredak-
sjonen skulle følge opp nettstedet.

Ikke bare for leger med lederstillinger
Målgruppen for nettstedet er i hovedsak le-
ger i lederstillinger og leger som er interes-
serte i lederstillinger. Likevel vil alle som er
interessert i hva Legeforeningen mener og
gjør i forhold til dette temaet, finne aktuell
informasjon på siden.

På siden finnes informasjon om Legefore-
ningens policy, formelle vedtak og arbeid
med organisasjons- og ledelsesspørsmål.
Det er lenker til andre relevante nettsider og
til lover og regler. Det vil være lenke til ak-
tuelle saker om ledelse fra Legeforeningen,
Tidsskriftet og andre medier på hovedsiden
om ledelse.

Redaksjonsgruppe med tillitsvalgte
Alle yrkesforeninger ble invitert med i
redaksjonsgruppen som arbeider med opp-
bygging og videreutvikling av nettstedet,
men ikke alle valgte å bli med. Redaksjons-
gruppen består av Brynjulf Ystgaard fra
Norsk overlegeforening, Folke Sundelin fra
Offentlige legers landsforening, Unn Nico-
laysen fra Yngre legers forening og Stein
Inge Fandrem fra Norsk arbeidsmedisinsk
forening. Disse har utarbeidet siden i sam-
arbeid med Audun Fredriksen i helsepolitisk

avdeling og nettredaksjonen i Legeforenin-
gen.

Redaksjonsgruppen vil fortsette arbeidet
med oppbyggingen av nettstedet, men anser
det nå for å inneholde så mye nyttig informa-
sjon at det bør gjøres tilgjengelig for bruker-
ne av Legeforeningens nettsider. 

Brukere av sidene er velkommen til å
komme med tips og innspill til videreutvik-
ling.

Stine Bjerkestrand Nesje
Nettredaksjonen


