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– Det blir en stor markering i Oslo i mai 2011 hvor vi vil legge vekt på å vise 
bredden i norsk medisin, gjennom brede publikumsrettede aktiviteter og tiltak 
rettet mot leger, sier generalsekretær Terje Vigen.

– Vi starter arbeidet nå, men har allerede 
bestilt hotell med utstillingsområder, slik at 
de fysiske rammene er på plass for arrange-
mentet, sier Vigen.

Innholdet i markeringene skal meisles ut 
av en komité nedsatt av sentralstyret. Komi-
teen består av representanter for de fagme-
disinske foreninger, for yrkesforeningene 
og for lokalforeningene. Komiteens med-

lemmer er Rolf S. Kirschner, Marte Sophie 
Kvittum Tangen, Marit Tønder Rødland, 
Einar Vie Sundal, Anna Midelfart og Svein 
Aarseth. I tillegg er president Torunn Janbu, 
visepresident Bård Lilleeng og generalsek-
retær Terje Vigen med i komiteen. Komi-
teen har nå startet arbeidet, og har hatt sitt 
første møte.

I forbindelse med planleggingen av jubi-

leumsarrangementet, vil det bli nedsatt flere 
underkomiteer. – Vi nedsetter bl.a. en utstil-
lingskomité med ansvar for samarbeid med 
de fagmedisinske komiteer om utstillings-
plass, promovering og publikumsmøter, og 
vi vil nedsette en bokkomité, hvor man skal 
drøfte opplegg for en bok og hvem som kan 
påta seg å være forfatter/redaktør av denne, 
forteller Vigen. Komiteen synes det er 
viktig med en kulturell markering av jubi-
leet. Det vil derfor også bli nedsatt en kul-
turkomité, som vil vurdere underholdnings-
bidrag og ev. en konsert/operaaften.

– Et slikt jubileumsarrangement er stort, 
og vi vil derfor ha en teknisk arrangements-
komité, forteller han. – I tillegg vil vi ha et 
informasjonsutvalg som skal se på den 
siden av arrangementet. Vi må også vurdere 
å benytte et profesjonelt eventbyrå for å få 
en god ramme rundt det hele, sier Vigen.

Han sier at man med jevne mellomrom 
vil holde medlemmer og tillitsvalgte oppda-
tert om arbeidet med jubileet. – Dette skal 
bli et jubileum for alle leger, og det skal 
markeres på den ene eller andre måten 
i hele landet, understreker generalsekre-
tæren.
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Nylig møttes sekretariatsansatte i lokalforeningene for første gang 
for å utveksle erfaringer.

Fire av Legeforeningens lokalforeninger 
har sekretariatsansatte, og i september 
møttes de for første gang med den målset-
ting å skape et nettverkssamarbeid for mer 
systematisk erfaringsutveksling.

Hvordan skape engasjement i lokalfor-

eningene og hvilke erfaringer man har med 
forskjellige tiltak, var viktige temaer på 
møtet. Alle lokalforeningene har kursvirk-
somhet, og man drøftet hvordan denne best 
kan tilrettelegges. Lokalforeningene har 
også ulike erfaringer med hvordan man kan 

lage spennende medlemsmøter og med hva 
som fenger.

Et punkt som ble viet oppmerksomhet 
var hvordan man kan skape engasjement 
slik at flere medlemmene kommer på års-
møter og medlemsmøter. Her er det valgt 
ulike modeller, men felles erfaringer er at 
der hvor temaene i tilknytning til møtet er 
dagsaktuelle, så kommer det flere med-
lemmer. Man diskuterte også hvordan man 
jobber med medlemsblader og nettsider.

Nettredaksjonen var til stede for å infor-
mere om Legeforeningens nye nettportal 
Min side og de mulighetene denne gir. 
Gruppen fikk allerede under møtet opprettet 
et eget arbeidsrom på Min side.

– De sekretariatsansatte i lokalforenin-
gene har nå et nettverk som gir et godt 
grunnlag for utvidet kontakt i fremtiden, 
sier sekretariatsleder Mette Ryan i Oslo 
legeforening.
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Deler av jubileumskomiteen møttes for første gang i begynnelsen av oktober. Fra v. Anna Midelfart, 
Svein Aarseth, Einar Vie Sundal, Torunn Janbu (stående), Marit Tønder Rødland og Marte Sophie Kvittum 
Tangen. Foto Lise B. Johannessen

Fornøyde sekretariatsansatte samlet på bryggen i Henningsvær. Fra v. Heidunn S. Nordtveit, Mette Ryan, 
Lena Stemdal, Tove Myrbakk og Anita Ingebrigtsen. Foto Lisbet T. Kongsvik


