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– En unik forening1338

Festmøte i Operaen, presidentvalg 
og en ny statusrapport som setter 
søkelys på kvalitet i styring 
av helsetjenesten, var bare noe 
av det som sto på programmet
på årets landsstyremøte i slutten 
av mai.

– Den norske legeforening er både en faglig 
forening og en fagforening, noe som gjør 
foreningen unik i europeisk sammenheng, 
sa hovedtaler og tidligere president i Lege-
foreningen Hans Petter Aarseth under jubile-
umsåpningen i Den Norske Opera og Ballett.

Omgivelsene for festmøtet kunne ikke 
vært bedre, og 125-årsjubileet la en verdig 
start og ramme rundt årets landsstyremøte. 

Operaen badet i sol denne siste onsdagen 
i mai da nærmere 800 feststemte mennesker 
fra fjern og nær var samlet for å feire Lege-
foreningen. Publikum ble underholdt med 
både opera og ballett.

Selve landsstyremøtet fant sted på Soria 
Moria Hotell og Konferansesenter. Legefor-
eningens nye statusrapport, Med kvalitet 
som ledestjerne – Balanserte mål gir god 
kurs, ble offentliggjort. Det samme ble 
en landsomfattende opinionsundersøkelse 
som viser høy tilfredshet med legetjenes-
tene i befolkningen.

Tradisjonen tro var engasjementet stort 
blant landsstyredelegatene når sentrale 
helsepolitikere møtte Legeforeningen til 
debatt. Årets tema var gjennomføringen av 
samhandlingsreformen, og ordskiftet var en 
fin opptakt til høstens kommunevalg. For-
uten president Torunn Janbu besto panelet 

av leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent 
Høie (H), komitémedlem Kjersti Toppe 
(Sp) og leder i Funksjonshemmedes Felles-
organisasjon (FFO) Knut Magne Ellingsen.

Årets presidentvalg mellom avtroppende 
leder i Yngre legers forening (Ylf) Hege 
Gjessing og leder i Allmennlegeforeningen 
(Af) Trond Egil Hansen ble en spennende 
thriller. Gjessing trakk det lengste strået og 
tar over presidentvervet etter Janbu 1. sep-
tember. Hansen blir ny visepresident. Han 
ble valgt ved akklamasjon etter at et rørt 
landsstyre var vitne til at motkandidaten, 
nyvalgt leder i Overlegeforeningen Jon 
Helle, trakk sitt kandidatur og ga sin støtte 
til Hansen.
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Stinn brakke i Operaen
Tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og gjester fra inn- og utland fylte 
salen under Legeforeningens jubileumsmarkering.

Nåværende og tidligere president, represen-
tanter fra det politiske liv, universitetene, 
organisasjoner, Verdens legeforening og 
yngre leger holdt hilsningstaler til jubi-
lanten.

– 125 år kan ses på både som et øyeblikk 
og som en evighet. Sett i forhold til lege-
kunstens historie og tilblivelsen av de grunn-
leggende legeetiske verdier blir det mer som 
et øyeblikk. Sett i lys av de samfunnsmessige 
endringer, og den medisinske og teknolo-
giske utvikling som har funnet sted i disse 
125 årene er det mer som en evighet, sa tidli-
gere president, konstituert assisterende helse-
direktør Hans Petter Aarseth i sin tale. – Jeg 

regner med at foreningen fortsatt vil ta sitt 
samfunnsansvar på største alvor og bidra 
gjennom gode prosesser slik at vi får gode 
løsninger som er til gavn for pasientene og 
samfunnet, men også for legene, sa han.

– Legeforeningen har vært en viktig sam-
funnsaktør for å bedre helsen til nordmenn 
i alle disse årene. Fagutvikling og kvalitet 
har vært essensielt hele veien. Det har gjort 
oss til en sterk fagforening. Jeg er stolt av 
å være lege, jeg er stolt av mine kolleger og 
av foreningen, sa president Torunn Janbu.

Leder av Stortingets helse- og omsorgsko-
mité Bent Høie gratulerte Legeforeningen.

– Legenes sterke stilling er først og 

fremst et resultat av det gode arbeidet som 
leger rundt i landet gjør i møte med pasien-
tene hver eneste dag. Men det har også sam-
menheng med at Legeforeningen gjennom 
125 år har jobbet systematisk for å sikre 
god kompetanse og høy etisk standard blant 
leger. Foreningen stiller alltid opp for Stor-
tinget med innspill av høy kvalitet og bidrar 
med sin kompetanse, sa han.

– Møtet mellom pasient og lege står sent-
ralt i dagens legerolle og vil gjøre det også 
i fremtiden, sa stipendiat Ragnhild Øydna 
Støen.

Dekan Stig A. Slørdahl, NTNU hilste 
på vegne av de fire medisinske fakultetene. 
– Vi er glad for at Legeforeningen har blitt 
en drivkraft for å styrke akademisk medisin 
og medisinsk forskning, sa han.

Sangere og dansere ved Operaen skapte
 en musikalsk og vakker ramme om arrange-
mentet med «Mephistos serenade», «Casta 
diva» og duetten «Bess, you is my woman 
now» fra Porgy and Bess mens danserne 
fremførte «Soveromsscenen» fra balletten 
«Romeo og Julie» til stor beundring og 
begeistring. Komikeren Brede Bøe gjorde stor 
suksess i Thorvald Stoltenbergs skikkelse.

Hilsningstalene kan leses på 
www.legeforeningen.no/jubileum
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Etter åpningen var det tapaslunsj i Operaens foajé. 
Her er Torunn Janbu i samtale med Ramin Parsa-
Parsi fra Den tyske legeforening. Foto Thomas 
Barstad Eckhoff


