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Overlegeforeningen vokser
Oppdatert medlemsstatistikk på Legeforeningens nettsider viser at 
Norsk overlegeforening har 5 003 medlemmer under 67 år i Norge.

I løpet av de siste tre månedene har 
medlemstallet i Norsk overlegeforening 
(Of) økt med 132 til totalt 5 932 hovedmed-
lemmer og 16 assosierte medlemmer. Of 
har nettopp passert 5 000 hovedmedlemmer 
under 67 år i Norge, og er dermed igjen 
større enn Yngre legers forening når det 
gjelder medlemmer under 67 år i Norge.

Når vi har registrert de som tar cand.med.-
eksamen i mai og juni 2003 og overført disse 
fra Norsk medisinstudentforening til Yngre 
legers forening, vil Yngre legers forening 
trolig igjen bli den største yrkesforeningen 
for medlemmer under 67 år.

Eksamenstidspunkt
Utviklingen i medlemstallet i yrkesforenin-
gene gjenspeiler i stor grad rekrutteringen 
til de ulike legestillingene i helsevesenet. 
Siden 1995 har medlemstallet økt sterkest 
i de fire største yrkesforeningene, aller mest 
i Yngre legers forening (Ylf). Dette har 

sammenheng med stadig større kull av 
nyutdannede leger og at en stor andel av de 
utenlandske legene som er kommet til 
Norge, blir medlemmer av Ylf.

Medlemstallet i Ylf øker imidlertid bare 
på eksamenstidspunktene i Norge, på grunn 
av overføringer av medlemmer fra Norsk 
medisinstudentforening til Yngre legers 
forening. Mellom disse tidspunktene er 
effekten av overgang fra assistentlegestil-
linger til overlegestillinger sterkere enn 
tilgangen av nye medlemmer til Ylf. De 
siste månedene er derfor medlemstallet 
i Yngre legers forening blitt redusert, mens 
medlemstallet i Norsk overlegeforening har 
økt minst tilsvarende.

I alle de tre minste yrkesforeningene er 
medlemstallet redusert siden 1995.

Anders Taraldset

anders.taraldset@legeforeningen.no
Registerseksjonen

Sykehusledelse på Soria Moria
Seminaret som tidligere ble kalt «sjeflegeseminar», går inn i sitt tiende 
år. Tradisjonen tro vil Legeforeningen også i år arrangere seminar for 
sykehusdirektører og leger med lederansvar.

Seminaret avholdes som vanlig på Soria 
Moria kurs- og konferansehotell, mandag 
22.9 og tirsdag 23.9.

Det er tid for å starte en evaluering av 
effekten av de senere års organisatoriske 
endringer i norske sykehus, og vi tar 
utgangspunkt i arbeidet som er gjort ved 
sykehuset i Haugesund. Direktør Johannes 
Kolnes (1) har sagt seg villig til å innlede til 
diskusjon, sammen med blant annet Per 
Kristian Vareide som har betydelig erfaring 
fra arbeid med organisasjonsendringer ved 
flere institusjoner.

Systematisk informasjon
Det er viktig å begynne å se på effekten av 
foretaksreformen, og vi har vært så heldige 
å få flere sentrale personer til å innlede til 
debatt over emnet. Vidar Oma Steine er 
selvfølgelig sentral på eiersiden, i tillegg 
har vi representanter fra foretakene, avde-
lingene og akademiet. Vi får kanskje ikke 
svar på alle spørsmål vi stiller, men vi håper 
å kunne gi innspill som vil være nyttige ved 
en evaluering av reformen. Et redskap 
i denne evalueringen er systematisk infor-
masjon om kvaliteten av aktiviteten i de 
enkelte foretak. Et viktig redskap her er 
kvalitetsregistre som bibringer en systema-
tisk innsamling av informasjon om pasi-

enter og pasientbehandling. Spørsmålene vi 
stiller er hvem som skal ha ansvaret for de 
enkelte registre, hvordan de skal finansieres 
og hvordan resultatene skal formidles til 
offentligheten. Til å hjelpe oss å svare på 
dette, har vi blant annet Knut Rasmussen og 
Leif Havelin.

Møtested
De store endringene som fortsatt vil skje 
med rammene for vår institusjonshelsetje-
neste, vil ha en effekt på våre medisinske 
realiteter. Vi håper derfor på mange delta-
kere og konstruktive debatter, og minner om 
påmeldingsfristen som er 10. august.

Se for øvrig hel annonse under kurs og 
møter i Tidsskriftet nr.12/2003, samt 
www.legeforeningen.no/overlegefor-
eningen. Eventuelle spørsmål kan også 
sendes til sekretariatet v/Edith Stenberg, 
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo eller 
e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no

Brynjulf Ystgaard

brys@online.no
Leder, kurskomiteen
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Ny runde i legekårs-
undersøkelsen
Tiden er nå inne for å gjennomføre fjerde 
oppfølgingsundersøkelse av de landsomfat-
tende kohortene av medisinstudenter og 
unge leger i Legekårsundersøkelsen, ti år 
etter første runde.

De to kohortene er de medisinere som 
fullførte studiet i 1993/94 i Norge og de 
medisinstudenter som startet studiet i 1993 
i Norge, i alt vel 1 000 personer. Dette er et 
stort grunnlag i internasjonal sammenheng, 
og den største og mest representative 
kohorten av medisinstudenter/leger som er 
fulgt opp over lengre tid.

Forebygge jobbstress
En rekke vitenskapelige arbeider er publi-
sert ut fra dette materialet. For oversikt 
henvises til Tidsskrift for den Norske 
Lægeforening og Harvard Review of 
Psychiatry (1, 2). I den såkalte «4. bølge» 
koordineres de to kohortene i én under-
søkelse. Med ti års oppfølging får vi gode 
longitudinelle data, med muligheter for å se 
på forhold som kan predikere legers rolle-
fungering, jobbstress og psykiske helse.

Målet er å finne måter å styrke en positiv 
rollefungering som lege og forebygge jobb-
stress og psykiske problemer gjennom tiltak 
i studieopplegg og arbeidssituasjon som 
lege.

Så er det opp til deltakerne i 4. bølge. 
Vi håper på velvillighet fra så mange som 
mulig av deltakerne i undersøkelsen, slik at 
vi får et godt nok datagrunnlag til å gjøre 
pålitelige analyser. Vi vil samtidig takke for 
den innsats som allerede er lagt ned i de 
tidligere rundene fra respondentene.

Jan Ole Røvik
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Står Oslo på ferieplanen? 
Legeforeningens kurs og konferansesenter 
Soria Moria har spesialtilbud for medlemmer 
med familie i sommer.

I tidsrommet 20. juni–17. august er prisene 
per person i dobbeltrom, inklusiv frokost, 
kr 350. For to personer kr 700 og for rom/
frokost i enkeltrom kr 520. Kontakt Soria Moria 
på tlf. 23 22 24 00, faks 23 22 24 01. eller på 
e-post: booking@soriamoria.no

Husk å gi beskjed om at du er medlem. 


