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AKTUELT I FORENINGEN       

..........................................................................................................................................

Et jubileum for hele foreningen56

I 2011 er det 125 år siden Lege-
foreningen ble stiftet. Det skal 
markeres over hele landet.

– Legeforeningen har gjennom alle disse 
årene bidratt sterkt i folkehelsearbeidet og 
til utviklingen av en moderne helsetjeneste 
som kjennetegnes av høy kvalitet og faglig 
kompetanse, sier generalsekretær Geir 
Riise. – Vi har vært opptatt av de gode 
pasientmøtene og av å sikre lik tilgang 
for alle til gode helsetjenester. I alle år 
har Legeforeningen vært en drivkraft til 
å utvikle faget og til å dele sin kunnskap 
med andre, noe vi naturligvis skal fortsette 
med. Ved å øke kjennskapen til og inter-
essen for medisinske spørsmål, er vi også 
med på å sette publikum bedre i stand til 
å ta vare på egen helse.

I mange deler av helsetjenesten gjennom-
føres det nå endringer som har betydning 
for både helsepersonell og pasienter. Sam-
tidig ser vi at medlemmene er opptatt av 
å gjøre den samme gode jobben for å sikre 
grunnleggende pasientrettigheter og et godt 
helsetilbud til alle. Mye av dette håper jeg 
vi i fellesskap skal skape oppmerksomhet 
omkring i løpet av jubileumsåret, sier Riise.

Legeforeningens generalsekretær ser 
frem til en fin markering av 125-årsjubileet. 
Som omtalt på motstående side legges det 
opp til en rekke arrangementer over hele 
landet. – Vi er opptatt av at jubileet skal 
synes i vårt langstrakte land, sier Riise.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Ny inntekts- og kostnadsundersøkelse 
for næringsdrivende leger56

– Inntekts- og kostnadsundersø-
kelsen er vårt viktigste verktøy for 
å kunne få gjennomslag for inn-
dekning av økte utgifter i praksis.

Det sier president Torunn Janbu om under-
søkelsen som denne måneden sendes ut 
til alle næringsdrivende leger med trygde-
refusjon over normaltariffen.

– Årets forhandlinger om normaltariffen 
har vist viktigheten av å kunne følge utvik-
lingen i inntekter og kostnader over tid. Det 
er derfor avgjørende at svarprosenten blir så 
høy som mulig slik at vi får et reelt bilde av 
hvordan denne utviklingen har vært siden 
forrige undersøkelse, sier hun.

Årets inntekts- og kostnadsundersøkelse 
(IKU) er for inntektsåret 2009, og liknende 

undersøkelser ble gjennomført senest 
i 1998 og 2003. Det ble forsøkt gjennom-
ført en IKU i 2009, men denne måtte 
stoppes på grunn av metodiske svakheter. 
På bakgrunn av erfaringene fra 2009 har 
undersøkelsen blitt utarbeidet på nytt. Etter 
å ha blitt pilotert er vi denne gangen trygge 
på at den skal kunne gjennomføres på en 
god måte. Konsulentfirmaet Deloitte vil stå 
for gjennomføringen av undersøkelsen.

I de siste års forhandlinger om normal-
tariffen har det fra Legeforeningens side 
vært et betydelig fokus på inndekning av 
kostnader knyttet til drift av praksis. Et 
viktig tema har vært IKT-kostnader. Dette 
blir det særskilt spurt om i undersøkelsen.

Pål Alm-Kruse
pal.alm-kruse@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Jubileumsquiz
1. Medlemstallet i Legeforeningen er i dag ti ganger høyere enn det var i: 1948, 1951 
eller 1954?

2. Legeforeningen passerer 28 000 medlemmer i 2011. Hvilket år passerte Den norske 
lægeforening 900 medlemmer? (1899, 1901 eller 1903?)

3. Hvilket år hadde Legeforeningen nesten like mange medlemmer som Norsk overlege-
forening har i dag?

Anders Taraldset
Svar

Nærkontakt med livet

Gunhild Nyborg (42) er all-

mennlege, forsker og musiker. 

Hun holder nå på med en ph.d. 

ved Allmennmedisinsk forsk-

ningsenhet, Universitetet i Oslo 

og vikarierer litt som fastlege 

for å holde kontakten med den 

kliniske delen av faget.

Hun ga ut sin første og 

foreløpig eneste plate «Tran-

sitions» i 2006 i Norge og 

Japan i tillegg til nettbutikker. 

Den ble godt mottatt av anmel-

derne. Platen fikk noe spilletid 

i norsk radio, mer i utenlandsk, 

spesielt i Australia.

Nyborg har blitt kjent som 

jazzmusiker. Selv føler hun at 

det bare er en del av sannheten.

– Jeg lager det jeg føler og er 

lite opptatt av at musikken skal 

passe inn i en form. For meg 

har det vært en reise styrt av 

øyeblikk og ikke en langsiktig 

plan, sier hun. For tiden ekspe-

rimenterer hun med ulike lyd-

bilder og instrumenter, fra 

enkelt oppbygde sanger med 

fokus på melodilinje og tekst, 

via indierock til elektronika, 

men alltid med fokus på harmo-

nier. I det siste har hun begynt 

å skrive låter til en ny plate.

– Som fastlege og forsker er 

det egentlig ganske mye fleksi-

bilitet, så kombinasjonen 

med musikk er gjennomførbar 

i praksis. Det hadde nok vært 

vanskeligere å kombinere med 

jobb på sykehus. Men når man 

i tillegg har barn, må man gjøre 

noen valg, sier hun og forteller 

at hun derfor har valgt å kutte 

ut konsertvirksomhet de siste 

par årene.
Gunhild Nyborg synes kom-

binasjonen lege og musiker 

er fantastisk. – Begge yrker 

bringer meg i nærkontakt 

med livet selv, det er en gave, 

sier hun.

Legeforeningen 125 år

1.1948–2716 medlemmer
2.1903–918 medlemmer
3.1979–7840 medlemmer


