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Fulgte saken på nett
18.12. 2002 ble det kjent at Magne 
Nylenna ønsket å fratre stillingen som 
generalsekretær i Legeforeningen. Svik-
tende tillit mellom Nylenna og sentral-
styret lå bak avgjørelsen. Tidsskriftets 
produksjonstid er lang og saken tegnet 
til å utvikle seg rask. Fortløpende publi-
sering av nyheter på nettsidene ble der-
for Tidsskriftets måte å følge saken på. 
Utdrag av nyheter fra Tidsskriftet og 
informasjonen som har kommet fra 
Legeforeningen om saken frem til 3.2. 
2003, gjengis som Nytt fra nett i dette 
nummeret av Tidsskriftet. S.B. Nesje

Magne Nylenna 
har sluttet i Legeforeningen00

– Generalsekretær Magne Nylenna har sagt opp sin stilling etter avtale 
med sentralstyret, sa presidenten og la trykk på ordet avtale.

I et hurtig sammenkalt allmøte i sekretaria-
tet 30.1. 2003 leste president Hans Kristian 
Bakke opp en pressemelding om forliket 
mellom generalsekretæren og sentralstyret 
som ble inngått ettermiddagen før. Omtrent 
samtidig gikk pressemeldingen ut på nettet.

– Det er beklagelig at Legeforeningens 
medlemmer og Tidsskriftet blir informert 
i en kortfattet melding til pressen, sier 
redaktør Charlotte Haug som en kommentar 
til informasjonsstrategien i denne vanske-
lige saken. – Redaksjonen har hatt en viss 
forståelse for at det har vært nødvendig for 
partene å komme til enighet uten at sakens 
innhold ble kjent. Men at medlemmene hel-
ler ikke nå skal få innsikt i sakens egentlige 
innhold, er vanskelig å forstå, sier hun. 
Redaktøren understreker: – Hva slags 
uenighet det har vært om generalsekretær-
rollen har selvsagt stor betydning for Lege-
foreningens fremtid.

Om årsaken til oppsigelsen siterte Bakke 
fra pressemeldingen: – Bakgrunnen er at 
sentralstyret og Magne Nylenna på noen 
områder har ulik forståelse for hvordan rol-
len som generalsekretær skal utøves.

Ytterligere kommentarer er ikke mulig 
å få. Partene er blitt enige om ikke å uttale 
seg om saken utover den knappe pressemel-
dingen som er sendt ut. Avtalen gjelder fra 
29. januar 2003.

Både Magne Nylenna og Hans Kristian 
Bakke var til stede da sekretariatet ble 
informert. Tilsynelatende var tonen god 

mellom de to og de honorerte hverandre for 
god opptreden i saken. Magne Nylenna tok 
ordet og sa:

– Jeg vet det har vært en vanskelig peri-
ode i sekretariatet. Jeg takker for varmen 
jeg har møtt og for at det har vært mulig for 
meg å komme hit, jobbe og smile i ukene 
som har gått, sa han. – Jeg føler meg ikke 
som persona non grata i Legenes hus, og vil 
fortsatt være medlem og bevare de venn-
skap og det nettverket jeg har gjennom 
Legeforeningen.

Terje Vigen, leder av Helsepolitisk avde-
ling i Legeforeningen, går inn som leder av 
sekretariatet inntil videre. N. Husom
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=427

Magne Nylenna 

Tidsskriftet 18.12. 2002: 
Nylenna vil slutte 
som generalsekretær
Magne Nylenna ønsker å fratre stillingen 
som generalsekretær i Legeforeningen. 
Sviktende tillit mellom Nylenna og sentral-
styret ligger bak avgjørelsen.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14281

Tidsskriftet 19.12. 2002: 
Ingen vil kommentere 
generalsekretærsaken
Da nyheten ble kjent om at Magne Nylenna 
har bedt om å få avslutte sitt arbeidsfor-
hold, begynte medlemmene å ringe. Ingen 
av partene ville svare dem. Tidsskriftet har 
forgjeves forsøkt å få både sentralstyret og 
Magne Nylenna i tale.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14308

Legeforeningen 20.12. 2002: 
Kjære kolleger
Gjennom oppslag i media i går og i dag, 
samt informasjon fra generalsekretæren til 
de ansatte i Legenes Hus, er det skapt det 
inntrykk at sentralstyret ønsker at Magne 
Nylenna skal fratre som generalsekretær. 
Sentralstyret ønsker derfor å informere 
medlemmene om situasjonen slik den er.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14351

Tidsskriftet 20.12. 2002: 
Sentralstyret på banen
– Sentralstyret har ikke uttrykt ønske om at 
Magne Nylenna skal fratre stillingen som 
generalsekretær. Det sier president Hans 
Kristian Bakke.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14352

Tidsskriftet 31.12. 2002: 
Åpner for debattinnlegg om 
saken på Internett
Tidsskriftet vil i en prøveperiode gi leserne 
anledning til å komme med innlegg på Tids-
skriftets nettsider. Prøveperioden startes 
med publiseringen av et åpnet brev til ledel-
sen i Legeforeningen om generalsekretær-
saken.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14557

Legeforeningen 6.1. 2003: 
Informasjon fra sentralstyret 
og generalsekretæren
Sentralstyret og generalsekretæren ønsker 
å informere medlemmer og tillitsvalgte om at 
det er igangsatt en prosess for å avklare den 
oppståtte situasjonen og uenigheten. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14665

Tidsskriftet 13.1. 2003: 
Generalsekretærsaken 
i sentralstyret
President Hans Kristian Bakke bekrefter at kon-
flikten mellom sentralstyret og generalsekre-
tæren er tema på sentralstyremøtet tirsdag 14. 
januar.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=278

Tidsskriftet 15.1. 2003: 
Fortsatt ingen avklaring
Sentralstyret og generalsekretæren har fortsatt 
ikke avklart situasjonen seg imellom. Dermed 
er det dessverre like lite å meddele som det 
har vært tidligere.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=288

Tidsskriftet 27.1. 2003: 
Presidenten tror 
på løsning denne uken
Ola Jøsendal står fast ved kravet om ekstraor-
dinært landsstyremøte, fremsatt på Tidsskrif-
tets debattsider, selv om det skulle komme til 
enighet mellom partene i løpet av uken.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visny-

het?vp_id=395


