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LANDSSTYREMØTET 2008

Velkommen til Soria Moria!492

Legeforeningen ønsker landsstyret, gjester, kolleger, sekretariatet og Tidsskriftet hjertelig 
velkommen til landsstyremøte i Oslo.

Det er en glede å invitere til hovedstaden og 
Soria Moria 20.-22. mai. Landsstyremøtet 
holdes nå annet hvert år i Oslo etter vedtak 
på landsstyremøtet i 2004.

Sentralstyret og sekretariatet har som mål 
å gjøre landsstyremøtene til en spennende 
møteplass som kan gi inspirasjon, engasje-
ment og påfyll for landsstyredelegater og 
øvrige deltakere. Som et ledd i dette 
arbeidet har sentralstyret valgt å gi lands-
styremøtene i og utenfor Oslo forskjellig 
profil. Når møtet holdes i Oslo, hvor det blir 
noe bedre tid siden det ikke avholdes valg, 
satser vi på å bruke mer tid på debatten om 
sentrale helsepolitiske temaer, og sentrale 
helsepolitikere inviteres til å delta.

På landsstyremøter utenom Oslo vil det 
i tillegg til aktuelt helsepolitisk tema med 
sentrale politikere tilstede, også gis 
mulighet til å ta opp saker med mer lokal og 
regional relevans. Valg blir avholdt på 
landsstyremøtene som arrangeres utenfor 
Oslo. På disse møtene er det derfor i tillegg 
naturlig å gi tid til de som stiller til valg.

Årets helsepolitiske debatt blir om løf-
tene fra Soria Moria. Sentrale politikere blir 
invitert til å delta i debatten. Det gir mulig-
heter til å stille spørsmål og kommentere 
bredt om regjeringens helsepolitikk.

Rapporten om lokalsykehusfunksjonen 
i psykiatri er klar fra Legeforeningen til 
debatt på landsstyremøtet. Den er en opp-
følger av rapporten fra 2006 om lokalsyke-

husfunksjonen innen somatikken (1). Lege-
foreningen kommer med gjennomarbeidede 
forslag til svar på utfordringer innen organi-
sering av lokalsykehusfunksjonen i psykiatri.

Årets statusrapport har som tema helse 
og helsetjeneste til ikke-vestlige innvand-
rere. Dette er en viktig rapport med mange 
brennbare temaer og utfordringer. Vi ser 
frem til en engasjert debatt med inviterte 
debattdeltakere og landsstyret.

Landsstyremøtet arrangeres av sentral-
styret og sekretariatet. Akershus legefor-
ening har imidlertid kommet med et flott 
tilbud til arrangement på kvelden tirsdag 

20. mai. Takk til Akershus! Festmiddag 
med dans til Røa Storband blir det også 
på Soria Moria onsdag 21. mai.

Jeg vil få ønske alle deltakere hjertelig 
velkommen til landsstyremøtet 2008!

Torunn Janbu
torunn.janbu@legeforeningen.no
president

Litteratur
1. Lokalsykehusenes fremtidige rolle. Helsepolitisk 

rapport. Den norske lægeforening 2006. Status-
rapporten om lokalsykehus.

Legeforeningens landsstyremøte 2008492–3

Årets landsstyremøte vil finne sted på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo, 
fra 20.–22. mai. Husk å melde deg på innen 10. mars.

Vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet 
følger påmeldingsskjema til landsstyre-
møtet.

Alle medlemmer er velkomne
Landsstyremøtet er åpent for alle med-
lemmer av Legeforeningen, men med-
lemmer som ønsker å delta, må melde seg 
på forhånd.

Kortfattet programoversikt
Landsstyremøtet åpnes av presidenten 
tirsdag 20. mai kl 1030. (Vi gjør opp-
merksom på at programmet for åpningen 

er endret i forhold til tidligere år). Etter 
konstituering åpner den helsepolitiske 
debatten kl 1100. Debatten avsluttes 
kl 1500, deretter følger behandling av 
landsstyresaker. Tirsdag kveld er Akershus 
legeforening vertskap for et sosialt arran-
gement. Festmiddag avholdes på Soria 
Moria onsdag 21. mai kl 1930. Landsmøtet 
avsluttes torsdag 22. mai kl 1600.

Akershus legeforening inviterer
Akershus legeforening har kommet med 
et tilbud til kveldsarrangement tirsdag 20. 
mai. Deltakere blir transportert med buss 

til et hyggelig sted som er rikt på historie, 
med guiding, god mat og dans. For delta-
kere som ikke bor på Soria Moria er prisen 
kr 700. For andre deltakere som bor på 
Soria Moria og som ikke får dekket opp-
holdet av Legeforeningen, er prisen kr 600. 
Påmelding til arrangementet er bindende. 
Ved påmelding etter landsstyremøtets 
påmeldingsfrist 10. mars kan det ikke 
garanteres at det er ledig plass.

Innkvartering
Innkvartering vil finne sted på Soria Moria 
og Voksenåsen Kultur- og Konferanse-

Landsstyredelegatene er velkomne til Soria Moria. Foto Widerøe
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hotell. Sekretariatet foretar fordeling av 
deltakerne på de ulike bosteder. Overnat-
ting på Soria Moria vil bli forbeholdt 
landsstyremøtets delegater, gjester m.v. 
Tildelt bosted vil bli meddelt den enkelte 
deltaker forut for møtet. Ved påmelding 
bes deltakerne markere om de ønsker at 
arrangøren skal reservere hotell.

Deltakerne spiser frokost på overnat-
tingshotellet. De som ikke ønsker å delta 
på Akershus legeforenings arrangement 
må gi beskjed til sekretariatet dersom det 
ønskes middag på Soria Moria. Alle lun-
sjer samt festmiddag onsdag 21. mai 
spises på Soria Moria.

Priser for overnatting og måltider
For de som bor på Voksenåsen er prisen 
for rom/frokost i enkeltrom kr 800 per 
person per natt. Dagpakke på Soria Moria 
koster kr 310 og kveldsarrangement med 
bespisning tirsdag 20. mai kr 700. Fest-
middag onsdag 21. mai koster kr 975.

Saksdokumenter
Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte 
deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet 
starter.

Påmelding
Landsstyrets representanter, valgkomité, 
sentralstyrets varamedlemmer, med-
lemmer av desisorutvalget samt leder 
av styret i Sykehjelps- og pensjonsord-
ningen for leger, får tilsendt egen innkal-
ling med personlig påmeldingsskjema, 
og skal derfor ikke benytte vedlagte 
skjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen 
som ønsker å delta, må fylle ut påmel-
dingsskjemaet som er vedlagt dette 
nummer av Tidsskriftet. Skjemaet finnes 
også på internett (www.legeforeningen.
no/landsstyremote).

Vær oppmerksom på at deltakelse 
i andre møter i forkant av landsstyre-
møtet, for eksempel yrkesforeningenes 
egne møter, også må meldes til arrangø-
rene av disse møtene.

Påmeldingsfrist
Påmeldinger må være sekretariatet 
i hende senest mandag 10. mars. Ved 
senere påmelding kan man ikke regne 
med at arrangør kan skaffe overnatting, 
og heller ikke plass på arrangementet 
20. mai.

Kristin Hekne Thoresen
kristin. thoresen@legeforeningen.no
Generalsekretærens stab

Fra tabu til tema493

Norske journalister føler et kollektivt ubehag når de skal omhandle 
selvmord og psykiatri. Ofte er det kriminalreportere som skriver psykiatri-
sakene, noe som setter sitt preg på vinklingen.

Det sa utviklingsredaktør Reidun Kjelling 
Nybø i Avisa Nordland til deltakerne på 
faglederkonferansen i sikkerhetspsykiatri 
i Bodø i november. Hun har skrevet boken 
Fra tabu til tema, der hun tar opp selvmord 
i mediene (1).

I Vær Varsom-plakaten § 4.9 het det 
inntil 2006 at selvmord eller selvmords-
forsøk som hovedregel ikke skal omtales. 
Kjelling Nybø var med i utvalget som fikk 
endret paragrafen. Nå legges det opp til en 
varsom omtale av selvmord og selvmords-
forsøk i mediene.

– For første gang hadde vi en hørings-
runde i forkant av revisjon av plakaten, 
hvor blant annet Legeforeningen var en av 
høringsinstansene. Det var veldig nyttig, 
sa hun.

Kjelling Nybø anbefaler fagfolk 
i psykiatrien om å skaffe seg gode medie-
kontakter lokalt. – Be om en tenkepause 
i stedet for ikke å kommentere når journa-
lister tar kontakt. Ikke ta de etiske valgene 
for oss, men si fra hvis dere er misfornøyd 
med det som havner på trykk. Det lærer vi 
av, sa hun.

Før Kjelling Nybøs innlegg delte Sand-
viken sykehus sine erfaringer fra det å være 
i medienes intense søkelys.

Psykiatrisaker har ofte alt som skal til 
for å havne på forsiden av tabloidavisene, 
og ofte blir saken værende i mediebildet 
i mange måneder, ble det sagt.

Psykiater Knut Kjerpeseth ved Nord-
landssykehuset Bodø, var vertskap for kon-
feransen. Han mener risiko i sikkerhetspsy-
kiatrien alltid må veies opp mot pasientens 
livskvalitet.

– Hvis man føler at man gjør det som er 
optimalt for pasienten, da er verken Avisa 
Nordland eller andre medier en trussel. God 
oppfølging av pårørende er viktig, og vil 
ofte hindre at saker havner i media, sa han.

Informasjonssjef Randi Angelsen ved 
Nordlandssykehuset Bodø mener det beste 
er å legge kortene på bordet hvis man har 
gjort noe kritikkverdig.

– Når noe skjer blir det fort kaos, og det 
er lett å miste troverdighet. Hvis vi har gjort 
noe vi ikke burde har gjort må vi tåle at det 
offentliggjøres. Legg en god informasjons-
strategi, og bruk oss på informasjonsavde-
lingen, sa hun.

Tove Myrbakk
nlfinfo@frisurf.no
Nordland legeforening
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Psykiater Knut Kjerpeseth var en av initiativta-
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