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Hans Asbjørn Holm har vært fast inventar på landsstyremøtene siden slutten 
av 1960-tallet. – Kvaliteten på møtene har virkelig blitt bra, roser han.

– Det er alltid gøy å være med på lands-
styremøte. Ofte er det store, sosiale begi-
venheter, og jeg synes det er morsomt at de 
arrangeres rundt om i landet. Når lokalav-
delingene lager opplegget, blir det nye opp-
levelser hver gang. Jeg husker for eksempel 
Tromsø i 1971, der den gamle kommunist 
Adam Egede Nissen leverte et sterkt forsvar 
for privatpraksis etter at den legendariske 
helseminister, Karl Evang, i et innlegg nær-
mest «avskaffet» denne form for lege-
praksis og karakteriserte de som argumen-
terte for dette som «en røst fra graven». En 
senere gang feiret deltakerne St. Hansaften 
til sjøs i egen båt, forteller Hans Asbjørn 
Holm. Han kan skilte med en uvanlig lang 
fartstid som deltaker på landsstyremøtet.

– I 1969 var jeg med for første gang, som 
representant for Yngre legers forening 
(Ylf). Det var på Voss. Jeg var 28 år og 
i turnus i Gol i Hallingdal, mimrer Holm. 
Etter debuten har han vært på alle land-
møter frem til 2005, bortsett fra et par møter 
på 1970-tallet. Så kom han inn igjen som 
representant for spesialforeningene før han 
ble ansatt i Legeforeningen i 1985. I år 
representerer han Eldre lægers forening.

Dramatikk
Noen landsstyremøter har bydd på mer spen-
ning enn andre. – Under møtet i Ålesund 
i 1994 var alle sammen på utflukt med båt til 
det gamle og staselige Hotel Union Øye 
innerst i Hjørundfjorden. Det var dårlig vær, 
og i det vi la fra land og skulle begynne på 
tilbaketuren, kom det et ras og feide over 
hele bryggen. Greiner og steiner suste inn-
over akterdekket på båten. Heldigvis var sis-
temann, som var vår nåværende generalsek-
retær, Terje Vigen, akkurat kommet om 
bord, husker Hans Asbjørn Holm.

Bedre kvalitet
– Når det gjelder møtene, har kvaliteten 
blitt betydelig bedre. Til tross for at vi 
syntes de var bra før, også. Det skyldes ikke 
minst statusrapportene og andre rapporter 
der Legeforeningen presenterer temaer av 
stor samfunnsmessig interesse. Slik vokser 
kvaliteten på arbeidet og foreningens inn-
flytelse, poengterer Holm.

– Det er gøy å se hvordan de yngre 
i Norsk medisinstudentforening og Yngre 
legers forening har bidratt til å endre 
kjønnssammensetningen i landsstyret dra-

matisk og til å heve kvaliteten på debattene, 
legger han til.

Hans Asbjørn Holm stortrives på årets 
landsstyremøte. – Det er spesielt morsomt 
for meg å komme som delegat, etter å ha 
vært med i over 20 år som ansatt i sekreta-
riatet. Det er en helt annen og mer beha-
gelig opplevelse. Da jeg var i sekretariatet, 
var jeg på jobb. Som delegat har jeg en litt 
annen rolle, men det er ingen tvil om at 
dette har gitt mersmak, smiler han fornøyd.
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Det nye landsstyret er utvidet med ti delegerte i forhold til forrige periode 
og består nå av 134 representanter.

Det er nå 20 delegerte fra de fagmedisinske 
foreningene, og en kraftig økning i antallet 
delegerte fra yrkesforeningene. Samtidig er 
representasjonen fra lokalforeningene sterkt 
redusert.

Landsstyret er valgt for perioden 1.9. 
2007–30.8. 2009. Det er fortsatt en under-
representasjon av kvinner, men kvinne-
andelen er nå litt høyere enn i 2005.

Studenter, pensjonister og utenlandske 
leger er alle sterkt underrepresentert i for-
hold til medlemstallet. Av de 131 som 
møtte på landsstyremøtet i mai, var seks 
medisinstudenter og to alderspensjonister. 
Den eldste i landsstyret er 72 år og repre-
senterer Eldre lægers forening, mens den 
yngste er 21 år og representerer Norsk 
medisinstudentforening. 

De delegerte har gjennomsnittlig 3,7 verv 
i Legeforeningen inkludert landsstyret. 
Dette er på samme nivå som i 2006, men 

litt høyere enn i 2005 og 2007. Gjennom-
snittet for alle med verv i Legeforeningen er 
1,43 verv.

Fortsatt underrepresentasjon 
av kvinner
Kvinneandelen er økt i 2008. På årets lands-
styremøte var den på 35,1 % mot 30,1 % 
i 2007. Avgrenser vi til de i landsstyret som 
er yrkesaktive legemedlemmer under 70 år 
i Norge, var kvinneandelen i landsstyret 
33,3 % i 2005 og 28,9 % i 2007, mens den 
i årets møte var økt sterkt, til 35,8 %.

Samtidig øker kvinneandelen blant Lege-
foreningens medlemmer kontinuerlig. Den 
er nå 41,8 % blant alle Legeforeningens 
medlemmer, og 40,4 % for alle yrkesaktive 
legemedlemmer under 70 år i Norge.

Gjennomsnittsalderen for landsstyredele-
gatene er 46,8 år, mens den er 44,9 år for 
alle yrkesaktive legemedlemmer under 

70 år i Norge. 27 delegerte er 35–44 år, 
mens 54 er 45–54 år. Det er en betydelig 
overrepresentasjon i denne gruppen. Sam-
tidig er bare 7,3 % av de delegerte 60 år 
eller eldre, mot 13,4 % av medlemmene 
som er yrkesaktive under 70 år i Norge. 
Forskjellen blir enda større dersom vi tar 
pensjonistene med i sammenlikningen. 
Både de yngste og de eldste legene er 
underrepresentert i landsstyret. Det gjelder 
i størst grad for leger under 30 år som bare 
har fire delegerte, dvs. 3,3 %, mens 8,3 % 
av medlemmene er under 30 år.

Den kanskje mest åpenbare underrepre-
sentasjonen gjelder utenlandske leger. 
Kun tre delegerte, eller 2,4 %, har uten-
landsk statsborgerskap. Til sammenlikning 
er det 14,7 % utenlandske statsborgere blant 
yrkesaktive legemedlemmer under 70 år 
i Norge. I 2005 var det bare én delegert med 
utenlandsk statsborgerskap.
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