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Røykfriprisen til Gerd Liv Valla og Jens Hoel
Røykfriprisen 2001 er tildelt for-
bundsleder Jens Hoel i Hotell- og 
restaurantarbeiderforbundet og 
LO-leder Gerd Liv Valla. Utdelingen 
fant sted på verdens røykfrie dag.

Helseminister Dagfinn Høybråten og gene-
ralsekretær i Verdens helseorganisasjon Gro
Harlem Brundtland var prisutdelere. – Ho-
tell- og restaurantarbeiderforbundet mottar
prisen fordi dere gjennom deres krystallkla-
re standpunkt bidrar til et røykfritt arbeids-
miljø, sa helseministeren under overrekkelsen.

– Dette er den beste prisen jeg har mottatt,
ja faktisk den eneste, sa Hoel. – Jeg har slåss
for et røykfritt arbeidsmiljø i flere tiår og tror
at den eneste måten å komme frem til dette
på, er gjennom forbud. Egentlig er det du
Høybråten som hadde fortjent denne prisen,
sa han.

Gerd Liv Valla var veldig stolt og glad for
at hun på vegne av sine 800 000 medlemmer
mottok prisen. – Jeg har lyst til å rette en
takk til helseministeren som nok har hatt en
hard kamp for å få gjennomslag for forslaget
om totalt røykeforbud på serveringssteder,

sa Valla og lovet at hun på sin side skulle
fortsette arbeidet innad i organisasjonen.

I tillegg til de to røykfriprisene mottok
Den Norske Turistforening en egen bedrifts-
pris.

Landslaget mot tobakkskader og Røyk-
fritt Miljø Norge står bak utdelingen av
Røykfriprisen.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen
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Seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar
Legeforeningen arrangerer til høsten semi-
nar for sykehusdirektører og leger med le-
deransvar (tidligere kalt sjeflegeseminaret).
Seminaret avholdes på Soria Moria kurs- og
konferansesenter 23.9. og 24.9. 2002. Les
mer i annonse under Kurs og møter i Tids-
skriftet nr.16/2002, samt Internett-side:
http://www.legeforeningen.no/overlegefor-
eningen.

Blant temaene er arbeidet med revisjon av
finansieringsformen. Økt vektlegging på
stykkpriselementet er grunngitt i behovet for
økt produktivitet og ønske om å redusere
ventelister. Pasienter med kroniske og sam-
mensatte lidelser er i dag nedprioritert, og
kan være morgendagens store tapere dersom
utviklingen fortsetter. Samtidig må finansie-
ringssystemet tilpasses foretaksmodellen.
Professor Terje Hagen leder arbeidet med

denne revisjonen og er en av innlederne ved
denne sesjonen.

Sentralt står oppbygging og ivaretakelse
av kompetanse. Forskning og utdanning
koster tid og penger, ressurser som må tas fra
behandlingen av pasienter. Hvem har ansva-
ret for at våre barn får en adekvat helsetje-
neste, og hvordan skal dette gjøres? Spørs-
målene vil bli forsøkt besvart fra akademisk
hold, fra driftssiden og fra dem som repre-
senterer vår faglige fremtid, studentene.

Funksjonsfordeling har vært fremholdt
som et suksesskriterium for foretaksrefor-
men. Her er det konflikt mellom produktivi-
tets- og effektivitetshensyn og kravet om
nærhet og tilgjengelighet av spesialisthelse-
tjenester. Hva er den rette balansen mellom
disse hensyn, og hvordan skal man få det til
i praksis?

De store endringene
som har funnet sted og
fortsetter å skje med
rammene for vår institusjonshelsetjeneste,
vil ha en effekt på våre medisinske realiteter.
Et seminar for sykehusdirektører og leger
med ledelsesansvar er et viktig forum for å
belyse slike endringer, og vil derfor  være et
viktig møtested for utformingen av vår
fremtidige medisinske hverdag. Vi håper på
mange deltakere og konstruktive debatter.
Påmeldingsfrist: 10. august.

Eventuelle spørsmål kan sendes til sekre-
tariatet ved Edith Stenberg: edith.sten-
berg@legeforeningen.no

Brynjulf Ystgaard
Norsk overlegeforenings kurskomité

Årsmøte i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
(LVS) avholder sitt 12. ordinære årsmøte 12.9.
2002 kl 17 ved Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet (NTNU) i Trondheim.

I tilknytning til årsmøtet vil konferansen
Norske leger og forskning – bør vi endre re-

krutterings- og finansieringsstrategi? bli av-
holdt. Program for konferansen sendes alle
medlemmer og finnes på LVS’ hjemmeside:
www.legeforeningen.no/organisasjon

Medlemmer som har forslag til saker som
ønskes behandlet på årsmøtet, må melde dis-

se snarest mulig, senest 9.8. til LVS-konto-
ret, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger


