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Presidentvalg med to kandidater1395

Årets presidentvalg blir spennende. Det er to dyktige og erfarne leger med 
lang organisasjonserfaring som stiller til valg. Begge er overleger, og begge er 
ansatt ved Rikshospitalet.

Her er noen av begrunnelsene for hvorfor forslagsstillerne mener at nettopp deres kandidat 
bør velges til Legeforeningens president.

Torunn Janbu
– Torunn Janbu vil være et godt valg, sier 
Svein Aarseth, nestleder i Oslo legefor-
ening og avdelingstillitsvalgt for Alment 
praktiserende lægers forening.

– Hun har markert seg sterkt som leder 
av Oslo legeforening, i Regionsutvalg Øst 
og i sentralstyret. Gjennom dette har hun 
vist egenskaper som en president bør 
besitte: En dyktig leder med oversikt og 
kompetanse. Lederstilen er teamorientert. 
Hun delegerer oppgaver samtidig som hun 
har vilje og evne til å treffe beslutninger. 
Hun har stor arbeidskapasitet, er resultat-
orientert og målrettet og lyttes til både 
i Legeforeningen og blant helsepolitikere, 
sier Svein Aarseth.

Det er Oslo legeforening som har frem-
met hennes kandidatur.

Torunn Janbu er født i 1954. Hun er 
cand.med. fra Oslo i 1979, og har forsk-
ningserfaring fra Universitetet i Oslo med 
doktorgrad innen obstetrikk og fysiologi fra 
1990. Hun er overlege ved ortopedisk avde-
ling på Rikshospitalet med arbeidsfelt 
barneortopedi, er spesialist i generell 
kirurgi siden 1999 og i ortopedisk kirurgi 
fra 2005.

Hun sitter i Legeforeningens sentralstyre, 
fra september 2004 som visepresident. Hun 
har vært medlem av Legeforeningens lands-
styre siden 2000, og er Oslo legeforenings 
leder på sjette året. Hun har vært leder av 
Legeforeningens Regionsutvalg Øst i to år, 
og er nå nestleder. Fra 1998 har hun ledet 
Legeforeningens likestillingsutvalg. På 
Aker sykehus var hun hovedtillitsvalgt for 
Yngre legers forening (Ylf) fra 1996 til 
2000 og medlem av Ylfs landsråd. Hun har 
også vært styremedlem i Norsk kirurgisk 
forening i Oslo.

Torunn Janbu har engasjert seg i spesia-
list- og primærhelsetjenesten, i samhand-
ling, praktiserende spesialisters plass i fore-
taksreformen, samfunnsmedisin i bydels-
reformen, gode arbeidsvilkår for studentene 
– og i gode avtaleverk. Hun har flere års 
forhandlingserfaring som medlem av Lege-
foreningens forhandlingsdelegasjon i sær-
avtaleforhandlinger med Oslo kommune og 
i forhandlinger om rammeavtalen for fast-
legeordningen i Oslo. Hun var Akademiker-
nes representant da regiontillitsvalgtordnin-
gen i Helse Øst ble opprettet, og deltok for 
Legeforeningen under fremforhandling av 
en avtale for praksiskonsulentordningen 
ved Aker.

Geir Ketil Røste
– Det er med utgangspunkt i vårt kjennskap 
til Geir Ketil Røste som person at vi tror 
han vil være et spesielt godt valg som presi-
dent i Legeforeningen, sier Lars Eikvar, 
Overlegeforeningens leder.

– Vi vil spesielt fremheve hans evner til 
å virke samlende i sitt organisasjonsarbeid, 
hans utholdenhet og tålmodighet i arbeidet 
med viktige spørsmål, et unikt pågangsmot 
samt en egen evne til alltid å finne en posi-
tiv innfallsvinkel til de vanskeligste utford-
ringer, sier Lars Eikvar. Det er styret i Over-
legeforeningen som har fremmet hans kan-
didatur.

Geir Ketil Røste er født i 1957. Han ble 
uteksaminert fra Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo 1987 og har doktorgrad 
i medisin samme sted 1990. Han er spesia-
list i nevrokirurgi fra 1998 og har de siste 
15 år vært ansatt ved Nevrokirurgisk avde-
ling, Rikshospitalet. Siden 2001 har han 
vært seksjonsoverlege med ansvar blant 
annet for epilepsikirurgi og kirurgisk 
behandling av parkinsonpasienter.

I 2001 ble han valgt til nestleder i Norsk 
overlegeforening og dermed også medlem 
av Legeforeningens landsstyre. Han har 
sittet i Overlegeforeningens lederutvalg og 
i spesialitetskomiteen i nevrokirurgi. Han 
har også vært styremedlem i Norsk nevro-
kirurgisk forening.

Siden 1998 har Geir Ketil Røste vært 
hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen og 
Akademikerne ved Rikshospitalet. Som assi-
stentlege var han forhandlingsleder for Ylf, 
Rikshospitalet i tre år. Han har vært styre-
medlem i Rikshospitalet siden 2003 og for 
Rikshospitalet-Radiumhospitalet fra 2004. 
Han har også vært eieroppnevnt styremed-
lem ved Spesialsykehuset for epilepsi frem 
til dette ble fusjonert med Rikshospitalet.

Ved lønnsoppgjørene i 1996 og 1998 var 
han medlem av Legeforeningens forhand-
lingsutvalg for statssykehusene, og han 
representerte Legeforeningen i sentrale 
lønnsforhandlinger i Akademikerne Stat 
i 1999–2001.

Før medisinstudiene arbeidet Geir Ketil 
Røste som journalist, blant annet som stor-
tingsmedarbeider i avisa Nationen i 1 1/2 år 
og som desksjef (nattredaktør) i daværende 
Arbeiderbladet i tre år.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Elisabeth Siebke
Overlege ved Barneavdelingen i Ålesund. 
Medlem i spesialforeningenes fellesutvalg:
– Det mest spennende på årets landsstyre-
møte blir om vi endelig klarer å få på plass 
de viktigste prinsippene i organisasjons-
saken. Fagene må gis sin balanserte søyle 
i organisasjonen. Dette blir sentralt om man 
vil bevare Legeforeningen som én organisa-
sjon, og er en vesentlig faktor for forenin-
gen som troverdig helsepolitisk aktør.

Som leder av spesialitetskomiteen 
i barnesykdommer er jeg opptatt av utdan-
ningens kår, turnustjenestens fremtid og 
oppfølging av Loen-vedtaket mht. spesialist-
utdanningens finansiering er begge viktige 
temaer. Jeg håper vi kan få gode diskusjo-
ner, avklaringer og forslag til videre arbeid.

Jeg setter alltid pris på de helsepolitiske 
diskusjonene og har forventninger også til 
årets. Strukturelle reformer i organisering 
av helsetjenesten har medført til dels ufor-
utsette kvalitetsendringer. Politikerne må 
ansvarliggjøres og avkreves sikring av en 
helhetlig helsetjeneste til befolkningen.

Valgårene er spesielle. Det mest spen-
nende i år blir presidentkandidaten. Det er 
to gode kandidater, men det hadde vært 
morsomt å bryte mannshegemoniet? Jeg 
ønsker meg utradisjonell sammensetning 
av sentralstyret der også andre enn kandi-
dater som representerer de tre store yrkes-
foreningene gis reelle muligheter.

Espen Huldt-Nystrøm
Overlege i anestesi og foretakstillitsvalgt 
ved Sørlandet sykehus HF. Redaktør av 
Overlegen:
– Jeg trives med den horisonten jeg ofte 
møter i Legeforeningen, og ser frem til 
å delta på mitt andre landsstyremøte. En for-
ening med vår samlede kompetanse bør 
være en byggende aktør i samfunnet – noe 
annet ville være nesten uetisk. Vår troverdig-
het er grunnlaget for å nå frem. Forhåpent-
ligvis vil landsmøtet preges av samme syn. 
Styrking og synliggjøring av faglighet er 
grunnleggende; for eksempel skal turnustje-
nesten debatteres igjen. Troverdigheten hvi-
ler også på yrkesforeningenes funksjon og 
synlighet, ikke minst lokalt. Organisasjons-
debatten blir derfor et høydepunkt for meg.

Fordeling av helsegoder er en vanskelig 
øvelse når markedskreftene blåser fra flere 
kanter samtidig. I den helsepolitiske debat-
ten har vi pressen til stede, og en indirekte 
mulighet til å motivere politikere inn i for 
eksempel prioriteringsdebatten. Den har de 
aldri hatt mot til å heve på egen hånd, tross 
to vektige Lønning-utvalg. Vår egen utford-
ring er å vise at vi evner å skille pasienters 
interesser fra egne revir – selv om grense-
landet kan være en gråsone. På mange 
måter er pasientsak lik legesak, men det 
standpunktet har ikke vært offentlig salg-
bart de siste par tiår. Altså, troverdighet 
igjen. Jeg håper landsstyremøtet viser at 
vi er kommet litt lenger på veien.


