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AKTUELT I FORENINGEN   

Harald Bergan, 
Yngre legers forening

– Det mest prekære 
temaet som trenger 
avklaring er turnus! 
Turnus ble derfor 
fremmet som et eget 
punkt i arbeidspro-
grammet av medisin-
studentforeningen og 
YLF, selv om legefor-
eningen/turnusrådet jo 
allerede arbeider med 

saken. Dagens situasjon der stadig flere 
kan velge bort turnus og søke autorisasjon 
direkte etter cand.med.-eksamen fra Ungarn, 
Tyskland etc., er en stor utfordring for syste-
met med tanke på den erfaring som kreves 
for å fungere i en stilling som lege i spesiali-
sering – gjerne som bakvakt for turnuslege. 
Tredelt turnus synes heller ikke å gi samme 
trygghet og kvalitet i medisin og kirurgi og 
forskjellen er nok større enn man skulle tro. 
Turnus er og har vært fundamentet i formin-
gen av nye leger, men det spørs om det er 
mulig å videreføre ordningen i dagens form 
med disse rammebetingelsene.

Kjersti Baksaas-Aasen, 
Yngre legers forening og nyvalgt 
medlem i sentralstyret

– Det er mange spen-
nende saker å jobbe 
videre med, og jeg ser 
mange muligheter i det 
nye vedtatte prinsipp- 
og arbeidsprogrammet. 
Fra mitt og YLF sitt 
ståsted er turnustje-
nesten en viktig sak 
å jobbe videre med. 
Jeg er derfor glad for 

at dette fikk et eget punkt.
Personlig synes jeg også det er viktig 

å jobbe for legers arbeidstid og arbeidsfor-
hold.

Landsstyremøtet 2009 i Bodø
Nordland legeforening overtar stafett-
pinnen etter Buskerud og blir medar-
rangør av landsstyremøtet 2009. Sist 
et landsstyremøte var lagt til Nord-
land var i 1965.

Som vedtatt på landsstyremøtet 
i 2005 vil møter som holdes i år som 
slutter på like tall legges til Oslo, for-
trinnsvis til Soria Moria Hotell- og 
konferansesenter.

Landsstyremøtet 2011 skal arrange-
res i Oslo i uke 21 i tilknytning til 
125-årsjubileet til Legeforeningen. 
Akershus legeforening, Norsk medi-
sinstudentforening og Oslo legefor-
ening vil være medarrangør.

Vil styrke regionsutvalgene1844

– Regionsutvalgene har en viktig nettverksfunksjon og er et viktig 
kontaktledd opp i foreningen. Utvalgenes rammebetingelser må 
derfor bli bedre.

Det sa president Torunn Janbu da hun inn-
ledet til debatt om regionutvalgenes 
fremtid. – Utvalgenes oppgave er i dag for 
udefinert. Det er derfor viktig å klargjøre 
regionsutvalgenes funksjon og ansvar og 
tilby de støttefunksjoner de trenger for 
å fylle sine arbeidsoppgaver, sa Janbu 
videre.

– Regionsutvalgene har hatt startpro-
blemer, men vi ser at det nå begynner å gå 
seg til, sa Linda Hatleskog fra Rogaland 
legeforening. – Vi har hatt samarbeid 
i regionen hvor regionsutvalget har vist seg 
som et nyttig kontaktorgan. Jeg tror derfor 
at regionsutvalget som kontaktorgan har et 
stort potensial, sa hun.

Hallvard Dovland, leder i Vest-Agder 
legeforening, var ikke fullt så positiv i sin 
tro på regionsutvalgenes fremtid. – Ønsker 
Legeforeningen at helse-Norge skal være 
bygget opp slik det er nå, spurte han. – På 
denne måten underbygger vi oppbyggingen 
slik den er nå og løper etter en organisering 
vi ikke ønsker. Vi bør ikke bygge opp en 
organisasjon vi kanskje er uenig i, sa han.

– Det er viktig å samsnakke for å unn-
gå konflikter og jeg ser det som viktig 
at regionsutvalgene har basis i lokalfor-
eningen, sa Sigrun Solberg fra Hordaland 
legeforening.

Landsstyret vedtok enstemmig en resolu-
sjon for å styrke oppfølgingen av regionsut-
valgene. I resolusjonen påpekes viktigheten 
av at utvalgene får støttefunksjoner for 
å kunne fylle de oppgaver de er tiltenkt. 

Det anbefales videre at utvalgene har faste 
kontaktpersoner i sekretariatet, og at det 
avholdes møter mellom regionsutvalgene 
og sekretariatet med deltakelse av sentral-
styremedlemmer.

Legeforeningen vil arbeide for en klar-
gjøring av funksjon, ansvar og myndighet 
for regionsutvalgene, og legge til rette for at 
regionsutvalgenes posisjon som et viktig 
kontakt- og samarbeidsorgan for lokalfor-
eningene styrkes, heter det videre 
i resolusjonen.

Les hele resolusjonen på: www.legefor-
eningen.no/?id=121143

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Regionsutvalgene ledes av:1844

Regionsutvalg Midt-Norge
Torgeir Schmidt-Melbye, Nord-Trøndelag 
legeforening
E-post: torgeir.schmidt-melbye@leks-
vik.kommune.no
Tlf. 74 85 51 00

Regionsutvalg Nord
Raymond Teigen, Nordland legeforening
E-post: Raymond.Teigen@Nordlands-
sykehuset.no 
Tlf. 907 52 702

Regionsutvalg Sør
Bodil Aasvang Olsen, Aust-Agder lege-
forening

E-post: bodil.aasvang.olsen@mac.com
Tlf. 37 19 66 00

Regionsutvalg Vest
Einar Svendsen, Hordaland legeforening 
E-post: einar.svendsen@gades.uib.no
Tlf. 55 97 31 73

Regionsutvalg Øst
Svein Aarseth, Oslo legeforening
E-post: svein.aarseth@legeforeningen.no
Tlf. 22 02 62 10

For ytterligere informasjon 
www.legeforeningen.no/?id=81999

LANDSSTYREMØTET

Landsstyresakene skapte engasjement. Fra v. 
Olaug Villanger, Jon W. Haffner, Richard Slubow-
ski og Hans-Petter Næss. Foto Lise B. Johannes-
sen


