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Viktige veivalg
Legeforeningen står foran et landsstyremøte der nytt sentralstyre skal velges og der 

viktige veivalg skal tas. I tillegg til sakene som står på dagsordenen, står utfordringene 

i kø i perioden som kommer. Hvordan vil Legeforeningen forholde seg til arbeidsledige 

leger, til regionalisering av spesialistutdanningen, til eventuell sentralisering av syke-

hus og et sterkere innslag av privatisering? Hvem skal prioriteres – de legene som 

allerede har en fast jobb eller de som ikke har det? Og hva slags rolle skal leger 

og Legeforeningen ha i morgendagens helsevesen?

Charlotte Haug
redaktør

Navigare necesse est
00 Det er ikke lett å være kaptein på en skute, 

særlig ikke når det er orkan i kastene og 
mannskapet strides. Legeforeningen har de 
siste årene vært i farefulle og stormfulle 
farvann, men skuta har ikke gått på grunn. 
Fastlegereform, statlig overtakelse av syke-
hus, strid om avdelingsledelse på sykehus, 
NAVO-forhandlinger og organisasjonsdebatt 
er bare noen av de mange helsepolitiske 
skjærene. Det siste året har vært preget av 
intern uro, nesten mytteristemning 
i enkelte kretser, omkring forholdet mellom 
sentralstyret og generalsekretæren. Det er 
i slike tider at navigering er nødvendig og 
vanskelig.

Legeforeningen avholder i disse dager sitt 
årlige landsstyremøte på Rica Seilet Hotel 
i Molde. Er skuta kommet inn i smulere far-
vann? Kan vi nå nyte sol fra blå himmel, 
sval bris og et mildere klima? Neppe. Men 
vi kan minne oss selv om at livet ikke bare 
skal være strid og utfordringer, men også 
fortjent nytelse og avkobling. Og om ikke 
lenge er det sommer…

Petter Jensen Gjersvik
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