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Arbeidsgruppe for turnustjeneste
Sosial- og helsedirektoratet har 
nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede 
turnustjenesten.

 Gruppen har fått i oppdrag å utrede en tre-
delt turnustjeneste, psykiatriens plass i tur-
nustjenesten samt ventelisteproblematikk og
fortrinnsrett. I tillegg vil gruppen bruke tid
på fortløpende evaluering av turnustjenes-
ten, økonomiske og organisatoriske forhold
knyttet til turnustjenesten og eventuelle al-
ternative løsninger hvis turnustjenesten blir
et særnorsk fenomen.

I arbeidsgruppen er Legeforeningen re-
presentert ved visepresident og leder av

Yngre legers forening, Yngve Mikkelsen,
leder av Legeforeningens turnusråd, Erik
Høiskar, nestleder i Norsk medisinstudent-
forening, Ragnhild Øydna Støen og fagsjef
Åse Brinchmann-Hansen fra Legeforenin-
gens sekretariat.

Kommunenes Sentralforbund har én re-
presentant, Statens autorisasjonskontor to
og Sosial- og helsedirektoratet fire represen-
tanter. Harald Hauge og Anne Solsvik fra
Sosial- og helsedirektoratet er henholdsvis
leder og sekretær for arbeidsgruppen. Utred-
ningen skal være klar ved påsketider 2003.
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Egne Internett-sider på Legeforeningens server

Legeforeningen tilbyr fylkesavdelin-
ger, yrkes- og spesialforeninger 
å opprette egne nettsider på Legefor-
eningens server.

I alt 48 fylkesavdelinger, yrkes- og spesial-
foreninger har benyttet seg av dette tilbudet.
Tilknytningen gir mulighet til fri benyttelse
av det databasebaserte publiseringsverktøy-
et Gloria som er utarbeidet av Gan Media i
Oslo og tilpasset Legeforeningens behov.

Gloria-løsningen gjør oppdatering av
nettsidene enkelt, og det stilles ingen krav til
programvare utover vanlig Internet Explorer
nettleser og Internett-tilgang. Ved å logge
seg på en administrasjonsside som ligger på
Internett, kan man derfra enkelt legge til nye
sider, slette gamle samt redigere de eksiste-
rende nettsidene.

Legeforeningens nettredaksjon tilbyr
også hjelp til å utforme design til de nettsi-
dene som opprettes. Mange har benyttet seg

av dette tilbudet som sikrer en enhetlig og
gjenkjennelig design for hele organisasjo-
nen. Alle nettsidene får egen adresse under
Legeforeningen: www.legeforeningen.no og
foreningens navn. Før 2001 hadde forenin-
gene også tilbud om plass til nettsider på
Legeforeningens server, men ikke om en
komplett publiseringsløsning.
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Webmaster-kurs i regi av nettredaksjonen

Legeforeningens nettredaksjon 
arrangerer årlig flere heldags web-
master-kurs i publiseringsverktøyet 
Gloria.

Nettsjef Stine Bjerkestrand Nesje og nett-
redaktør Hans Petter Fosseng i Legeforenin-
gens nettredaksjon har til sammen loset
rundt 60 deltakere gjennom webmaster-kurs
i Gloria. I tillegg tilbyr nettredaksjonen
starthjelp i etterkant av kurset, brukerstøtte
gjennom egen brukermanual og en egen
hjelpeside som er opprettet for brukere av
Gloria.

Legene Erik H. Grangård fra Norsk for-
ening for allergologi og immunopatologi og
Hans Kristian Pedersen fra Norsk nevrolo-
gisk forening var to ivrige deltakere på kur-
set 18. oktober. Norsk nevrologisk forening
har allerede en nettside som Hans Kristian
Pedersen skal oppgradere både med ny de-
sign og nytt innhold. Foreningen for allergo-
logi og immunopatologi har ikke tidligere
hatt egen nettside, og Erik H. Grangård be-

gynner derfor med blanke ark og fargestifter
når han skal opprette den nye nettsiden.

Flere enn de 48 foreningene/avdelingene
som benytter seg av Gloria, har i dag egne
nettsider. Alle yrkesforeningene, 13 fylkes-
avdelinger og over 35 spesialforeninger er
nå på nett.
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Lenkesamlinger på 
www.legeforeningen.no
Det finnes lenkesamlinger på flere av 
undersidene på Legeforeningens Inter-
nett-sider. De aller fleste ligger under 
menyvalget Medisin i den horisontale 
blå menylinjen. Det er også laget en 
oversikt over alle lenkesamlingene på 
nettsidene. Denne finnes under valget 
Medlemsinformasjon i menyen til 
venstre på siden. 
Nettadresse: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=8503


