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Jeg tror også det er viktig at vi deltar mer 
aktivt i prioriteringsdebatten, og at vi får en 
klarere linje når det gjelder arbeidsfordelin-
gen mellom første- og annenlinjetjenesten. 
Vi må si mer om hva vi mener helsevesenet 
skal tilby befolkningen, og på hvilket nivå 
tjenestene skal ytes.

Anne Grethe Olsen

Støtte til leger som ledere

2003 vil bli nok et
 år preget av end-
ringer for medlem-
mer av Legeforenin-
gen. Denne gangen er 
det ikke helsevesenet 
som skal omorgani-
seres, men vår egen 
forening. Ved neste 
årsskifte vil Legefor-
eningen etter all 
sannsynlighet frem-
stå i ny drakt.

Det er viktig at den nye organisasjonen byg-
ges opp rundt de lokale tillitsvalgte. En av 
utfordringene ligger i å komme til enighet 
om endringer der enkelte ledd av foreningen 
vil bli borte.

Ledelse av sykehusavdelinger har vært et 
mye diskutert tema det siste året og vi har så 
langt fått en overkommelig løsning de fleste 
steder. Det er viktig at vi nå støtter opp om 
de legene som sitter i lederstillinger, både 
når det gjelder kollegalitet ved avdelingen 
også god oppfølging fra Legeforeningen. 
Leger som ledere må få en naturlig tilhørig-
het i en yrkesforening og sikres arenaer for 
diskusjon og utvikling. Uten å støtte de med-
lemmene som har tatt utfordringen som 
ledere, vil mye av jobben som er gjort være 
forgjeves.

Øyvind Østerås

Ragnhild Øydna Støen 
skal lede medisinstudentene92–3

Norsk medisinstudentforening avviklet ekstraordinært landsmøte i november. 
Etter to år som leder av foreningen takket Øyvind Østerås for seg og gav sta-
fettpinnen videre til Ragnhild Øydna Støen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på lederjobben, 
særlig etter å ha blitt kjent med det nye ho-
vedstyret, sa Støen da hun takket landsmøtet 
for den enstemmige tilliten hun ble vist. Hun 
ser frem til å overta vervet, og nevnte og 
nevnte både turnustjeneste og studiekvalitet 
som to viktige stikkord.

Studenter viktig
Øyvind Østerås benyttet anledningen til å 
takke for seg etter to år i Norsk medisinstu-
dentforenings sjefsstol. Den avtroppende le-
deren skal konsentrere seg om studiet i Ber-
gen og vervet som sentralstyremedlem i Le-
geforeningen. – Norsk medisinstudent-
forening har tyngde og blir tatt på alvor, og 
jeg føler meg helt sikker på at vår nye leder 
vil videreføre dette i fremtiden, understreket 
han.

Både president Hans Kristian Bakke og 
visepresident Yngve Mikkelsen besøkte 
landsmøtet. At medisinstudenter blir lyttet 
til på høyeste hold i foreningen ble bekreftet 
av de to gjestene. – Studentene er en viktig 
medlemsgruppe. Det er de som represente-

rer grunnlaget for Legeforeningens posisjon 
i fremtiden, noe vi har vist at vi tar alvorlig. 
At Øyvind Østerås er med i sentralstyret bør 
sees på som en anerkjennelse, kommenterte 
Bakke.

Samarbeid over landegrenser
I tillegg til budsjett og valg diskuterte lands-
møtet turnustjeneste og samarbeid med den 

norske avdelingen av den internasjonale stu-
dentorganisasjonen International Federation 
of Medical Students’ Associations (IFMSA) 
(1). Hovedstyret har inngått en samarbeids-
avtale mellom de to organisasjonene som ble 
vedtatt av landsmøtet. Nmf har et bredt kon-
taktnett innen Norge og samarbeider med 
tunge aktører i det nasjonale medisinske 
miljøet, mens IFMSA kan skilte med et solid 
nettverk i mer enn 80 land.

Ragnhild Øydna Støen viste til at IFMSA er 
en viktig aktør i internasjonale høringspro-
sesser, særlig i forhold til EU. Oslo-studen-

Ny veileder om KOLS
Veileder til diagnose, behandling og fore-
bygging av kronisk obstruktiv lungesykdom 
(KOLS) er siste tilskudd på stammen i Lege-
foreningens skriftserie for leger. Veilederen 
er basert på en rapport fra en arbeidsgruppe 
i regi av bl.a. Verdens helseorganisasjon. 
Rapporten er oversatt og bearbeidet for 
norske forhold av Den norske lægefore-
nings strategigruppe for KOLS under 
ledelse av Amund Gulsvik. Veilederen var 
vedlagt Tidsskriftet nr. 28/2002 og er lagt ut 
på Internett: www.legeforeningen.no

Veilederen kan bestilles fra Legeforeningen 
og koster kr 50.

Det nye hovedstyret fra 2003 (f.v.): Renee Alstad (Tromsø), Ragnhild Øydna Støen (Oslo), Hans 
Jacob Westbye (Bergen), Erlend Strønen (Oslo), Cecilie Blakstad (Trondheim) og Marit Halonen 
Christiansen (Dublin). Foto H.C. Hansson Kristiansen

Øyvind Østerås
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ten Camilla Lund, som er leder i IFMSA 
Norge, sa at samarbeidet mellom Nmf og 
IFMSA vil bidra til at kunnskap og erfarin-
ger kan utveksles, noe som vil komme 
mange norske medisinstudenter til gode.

Turnustjeneste og legeoverskudd
Hans Kristian Bakke forsøkte å avdramati-
sere spådommene om et stort legeoverskudd 
om få år, men studentene uttrykte likevel be-
kymring da turnustjenesten ble debattert på 
landsmøtet. Nmf har fortsatt ikke tatt stilling 

til hva organisasjonen skal mene om turnus-
tjenesten, men debatten på møtet skulle være 
en hjelp i prosessen frem mot hvilket offisi-
elt syn foreningen skal ha. – Ønsket er å sette 
i gang en debatt som skal gå frem mot lands-
møtet i Bergen neste vår, sa Øyvind Østerås.

Prioritering av kandidater ble ikke debattert, 
men både tredeling av tjenesten, psykiatri i 
turnus samt fritt valg av tjenestested etter 
svensk modell ble viet oppmerksomhet. 
Meningene innad i foreningen er foreløpig 

både mange og delte. – Vi skal diskutere, 
ikke beslutte, sa Østerås og bad delegatene 
holde debatten gående frem til neste lands-
møte.

Hans Chr. Hansson Kristiansen

Medisinstudent
Universitetet i Oslo
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Eldre lægers forening – ingen pensjonistforening
00

– Eldre lægers forening er stiftet fordi medlemmene har vært gjennom det 
samme livsløpet og er knyttet sammen gjennom yrkesfellesskapet.

Det sier foreningens leder Bjarne Waaler og 
presiserer at foreningen ikke er noen pensjo-
nistforening.

– Vi er fornøyd med at vi har med i statuttene 
at vi skal drive faglig oppdatering. Dette 
skjer på de årlige møtene som arrangeres 
høst og vår. Møtene fungerer godt både fag-
lig og sosialt og samler mange medlemmer. 
På høstmøtet 2002 deltok 130 leger. Med-
lemmene er veldig interessert i å høre om 
fremskrittene i medisinen og vi legger derfor 
vekt på å hente frem temaer i tiden. Vi har et 
usedvanlig lydhørt publikum, sier Bjarne 
Waaler. Tema for møtene velges ut av en 
egen programkomité mens styret har den 
endelige avgjørelsen.

Alderen avskilter legene
– En av våre viktigste oppgaver, er å ta vare 
på de eldre legene, både når det gjelder li-

sens og praktisering, sier Waaler (1). – Sta-
tens lisenskontor opererer med håpløst re-
striktive forskrifter og vi har arbeidet intenst 
med å oppheve bestemmelsen i helseperso-
nelloven om at leger mister lisensen ved 75 
år. Det ser dessverre ikke ut til at vi klarer å 
endre lovteksten, men vi har samarbeidet ak-
tivt med Legeforeningen for å få endret for-
skriften for leger slik at de legene som øns-
ker det, fortsatt kan utøve yrket, sier Waaler.

– Det er bare i Norge og i Luxemburg at man 
«avskilter leger», sier Waaler. – Gjennom 
denne ordningene fratas legene en del av 
legitimiteten. Mange gamle leger kan fort-
satt praktisere og vi vet at gamle leger har 
lettere for å ha kontakt med gamle pasienter. 
Mange eldre leger er da også tilsynsleger 
ved sykehjem. Vi er også glad for at Norsk 
pensjonistforbund har gitt oss sterk støtte i 
denne saken, sier han.

Bjarne Waaler er en svært aktiv representant 
for legestanden. Han har sittet i styret i for-
eningen i mange år og er inne i sin andre 
periode som leder. I en alder av 77 år sitter 
han også som medlem av styret i Helse Øst 
RHF.

– Min oppgave i Helse Øst er å ivareta de 
gamles interesser og være et nyttig bånd til 
det å ivareta eldres situasjon, sier han.

Lise B. Johannessen

Informasjonsavdelingen
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Styret med varamenn (f.v.): Finn Magnussen, Julie Skjæraasen, Helene Pande, Bjarne Waaler, Sjur 
Børve. Eystein Buaas og Dag Skyberg var ikke til stede. Foto L.B. Johannessen

! Fakta

Eldre lægers forening

■ Stiftet 1988

■ 455 medlemmer

■ Nedre aldersgrense er 65 år

■ Styret 2002–03: Bjarne Waaler, Sjur 
Børve, Julie Skjæraasen, Helene Pande, 
Eystein Buaas, Varamedlemmer: Finn 
Magnussen, og Dag Skyberg.

■ Formål: Å arbeide for eldre legers all-
menne interesser, og spesielt for faglig 
oppdatering av eldre leger, aldersgren-
sebestemmelse for leger, deltakelse i 
råd og utvalg, både i Den norske læge-
forening og i det offentlige liv, avtale 
med kommuner/fylkeskommuner etter 
fylte 70 år, eldre legers lisens, boligfor-
hold for eldre leger, pleie- og omsorgs-
tiltak for eldre leger, trivselstiltak for 
eldre leger.




