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Nye landsstyrerepresentanter2535

Det var en engasjert forsamling som i slutten av august deltok i valget 
på spesialforeningenes representanter til landsstyret.

Ca. halvparten av spe-
sialforeningene var til 
stede under valget. 
Jannicke Mellin-
Olsen som represen-
terte Norsk anestesio-
logisk forening i for-
rige landsstyrepe-
riode, orienterte om 
arbeidet blant repre-
sentantene. Det har 
vært få fellesmøter, 
men de opprettet 
tidlig en e-post-

gruppe som til dels har hatt hyppig kontakt. 
Alle representantene har i tillegg hatt kom-
munikasjon med fem til seks spesialfor-
eninger hver.

– Kontakten mellom representantene har 
vært svært viktig i arbeidet med organisa-
sjonssaken, sa Mellin-Olsen. Hun under-
streket også at det har vært viktig å ha en 
gruppe som har evnet å trekke sammen og 
fokusere på hva som først og fremst er 
viktig for faget. Hun oppfordret de nye 
landsstyrerepresentantene til å løfte blikket 
og arbeide sammen. Ellers uttrykte hun 
glede over at landsstyret har valgt å utvide 
antallet representanter til tjue fra 2007.

Representerer flertallet 
av medlemmene
Representanter for fem nye spesialfor-
eninger ble valgt inn i landsstyret, blant 
annet fikk både Norsk indremedisinsk for-
ening og Norsk kirurgisk forening en repre-
sentant. De ti delegatene representerer ca. 
46 % av alle medlemmene i spesialforenin-
gene mot 43 % i forrige periode. Inkluderer 
man i tillegg alle de kirurgiske spesialforen-
ingene som er representert ved Norsk kirur-
gisk forening, er man oppe i mer enn 54 %.

De ti nye landsstyrerepresentantene er: 
Kjell Salvesen, Norsk gynekologisk for-
ening, Knut E. A. Lundin, Norsk indreme-
disinsk forening, Aud K. G. Svendsen, 
Norsk gastroenterologisk forening, Lars 
Vasli, Norsk kirurgisk forening, Cecilie 

Risøe, Norsk cardio-
logisk selskap, Jan-
nicke Mellin-Olsen, 
Norsk anestesiolo-
gisk forening, Bjarte 
Stubhaug, Norsk psy-
kiatrisk forening, 
Gisle Roksund, 
Norsk selskap for all-
mennmedisin, Ole 
Bjørn Tysnes, Norsk 
nevrologisk forening 

og Alf Andreassen, Norsk forening for lun-
gemedisin.

Knut Lundin, leder i Norsk indremedi-
sinsk forening, er glad for at indremedisi-
nerne nå blir representert i landsstyret.

– Organiseringen av de medisinske og 
kirurgiske fagene er et av de store spørsmå-
lene når det gjelder det nye landsstyrets 
sammensetning. Jeg mener bestemt at vi må 
få en jevn og likeverdig struktur og at vi må 
organiseres i et skikkelig organisasjonskart, 
sier han. – Jeg tror dessuten det er svært 
viktig at sterke foreninger engasjerer seg og 
er aktive i organisasjonssaken.

Han er ellers opptatt av at valgene til 
landsstyret må foretas av den del av organi-
sasjonen som man representerer. – Jeg ser 
det om viktig at de som representerer f.eks. 
indremedisinerne og kirurgene selv skal 
velge sine kandidater, sier han.

Lars Vasli, leder 
for Norsk kirurgisk 
forening er også svært 
tilfreds med at for-
eningen har fått en 
representant i lands-
styret.

– Vi er jo en paraply 
for alle de kirurgiske 
fagene og i styret vårt 
sitter lederne for alle 
de kirurgiske spesial-
foreningene.  Vi er 
opptatt av å styrke 
Legeforeningens faglige profil, og det er 
viktig for oss å delta på denne arenaen, 
særlig når vi nå går inn i den viktige organi-
sasjonsendringsfasen. Vi ønsker å være med 
og påvirke i denne fasen, sier han.

– Et viktig tema for de kirurgiske spesia-
litetene har vært Loen-vedtaket og forholdet 
til legemiddel- og utstyrsindustrien. – Vi er 
opptatt av å kunne møte utstyrsleverandø-
rene på en åpen arena, og er som de fleste 
vel er kjent med, kritiske til de vedtakene 
som ble gjort der, sier Vasli.

I tillegg til valgene fikk deltakerne en 
orientering om endringer i Legeforeningens 
organisasjon ved generalsekretær Terje 
Vigen. Tidsskriftets redaktør Charlotte 
Haug orienterte om spesialforeningenes 
nettsider, avdelingsdirektør Jorunn 
Fryjordet om Legeforeningen som helse-
politisk aktør og fagdirektør Hans Asbjørn 
Holm om Legeforeningens og spesialforen-
ingenes internasjonale arbeid.

Lise B. Johannessen

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

Ny veileder for turnus i sykehus
Legeforeningens turnusråd har utarbeidet 
en ny veileder for turnus i sykehus. Veilede-
ren vil være et nyttig og viktig dokument 
for både veiledere og turnusleger. Veilede-
ren vil kunne bidra til å «standardisere» 
den tjenesten turnuslegene får, uavhengig 
av sted og person. Samtidig vil veilederen 
være en meget god hjelp for leger og syke-
hus som skal ta imot turnusleger, og på 
den måten bidra til å senke terskelen for 
å debutere som turnusveileder. En god tur-
nustjeneste i sykehus med tett oppfølging, 
veiledning og supervisjon vil fortsatt være 
et av de viktigste verktøy for videre turnus 
i kommunehelsetjenesten, og til det å bli 
en god lege.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=78693

Solidaritet med irakiske leger
Legeforeningen har i brev til Verdens lege-
forening (WMA) og Utenriksdepartementet 
nylig rettet en anmodning om at situasjo-
nen for leger i Irak blir tatt opp i relevante 
fora. Legeforeningens landsstyre bad alle-
rede i 2004, i en resolusjon til WMA og 
Den amerikanske legeforeningen, om at 
sikkerheten for irakiske leger måtte bedres. 
Utenriksdepartementet har respondert på 
henvendelsen er interessert i informasjon 
om situasjonen i Irak som de kan benytte 
både innenfor FN-systemet og bilateralt 
overfor partene i Irak. Det er begrenset hva 
en kan gjøre sett i lys av hvordan situasjo-
nen i Irak har utviklet seg.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=78128

Nordisk råd for Yngre Leger 
(NRYL)
Yngre legers forening var vertskap for årets 
møte i NRYL 9.-11.9. 2005. Da det er tradi-
sjon for at moderforeningen i vertslandene 
er vertskap for en av middagene i tilknyt-
ning til NRYLs møter, var Legeforeningen 
vertskap for middagen 9.9. 2005.

Felles nemnd for sponsorsaker
Den Almindelige Danske Lægeforening 
(DADL) ønsker at det opprettes en uavhen-
gig nemnd som kan behandle saker både 
mot industrien og leger i forbindelse 
med problemer omkring sponsing. Nå 
behandles slike saker av to forskjellige 
instanser. DADL ønsker også en forhånds-
godkjenning av industriens arrangementer 
for å begrense antall saker.
Les mer: www.dadlnet.dk/ufl/2005/3405/
LS-html/LS47719.htm

Elektronisk tilgang 
på høringsuttalelser
Legeforeningens høringsuttalelser samt 
høringer under arbeid finner du på Legefor-
eningens Internett-sider: www.legeforenin-
gen.no/index.gan?id=56708
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