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AKTUELT I FORENINGEN       
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Ønsker forslag på kandidater606

Alle medlemmer av Legefor-
eningen kan sende inn forslag 
på kandidater til sentralstyret, 
sier leder av valgkomiteen 
Ottar Grimstad.

– Valgkomiteen står foran en stor og viktig 
oppgave ved å fremme forslag til forenin-
gens viktigste tillitsverv, sier Grimstad. 
Han oppfordrer medlemmene til å komme 
med forslag på kandidater til valget som 
avholdes torsdag 26. mai under landsstyre-
møtet på Soria Moria.

Det skal velges president, visepresident, 
sju medlemmer samt tre varamedlemmer. 
Sittende president Torunn Janbu er nå inne 
i sin siste periode og kan ikke gjenvelges. 
Lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedi-

sinske foreninger, Norsk medisinstudent-
forening, regionsutvalg og spesialfor-
eninger har alle mottatt henvendelse fra 
valgkomiteen med anmodning om forslag 
på kandidater.

– Vi ber om at forslagsstilleren opplyser 
hvilke posisjon/er den enkelte er foreslått 
til, og om kandidaten er forespurt, sier 
Grimstad.

Forslag på kandidater sendes skriftlig 
i brev eller e-post til Ottar Grimstad, Reina 
59, 6060 Hareid. 
E-post: ottar.grimstad@gmail.com

Forslagene må være valgkomiteen 
i hende senest innen 1.4. 2011.

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

Sentraler for bedre levevaner606

– Frisklivssentralene vil kunne bli 
en viktig samarbeidspartner for 
fastlegene, sier leder i Allmenn-
legeforeningen Trond Egil Hansen 
om Helsedirektoratets nye 
veileder.

– Fastlegene møter mange som på grunn av 
sykdom eller økt sykdomsrisiko har behov 
for mer kostholdsendring og fysisk akti-
vitet, men som ikke klarer å gjennomføre 
nødvendige endringer. Da vil et tilrettelagt 
tilbud i frisklivssentralen være til god hjelp, 
forklarer Hansen.

Helsedirektoratet har nå utgitt veileder 
for etablering og organisering av kommu-
nale frisklivssentraler. I dag har omtrent 
100 kommuner et slikt tilbud. Målet er å få 
tilbudet ut til hele landet

– Det er viktig at sentralene også tar 
i mot og gir et tilbud til dem som på eget 
initiativ tar kontakt, understreker Hansen.

Han er fornøyd med at det bare er ved 
behov for et spesielt tilrettelagt tilbud, 
grunnet sykdom eller spesiell sykdoms-
risiko, at det vil bli krevd henvisning som 
inngangsbillett til frisklivssentralen. – Da 
vil selvfølgelig fastlegene bidra med opp-
lysninger slik at tilbudet kan bli godt til-
rettelagt.

Det er viktig at frisklivssentralene 
benytter metoder med dokumentert virk-
ning. – Samtidig trenger vi også ny kunn-
skap om hva som virker. For å oppnå det 
trengs det midler til forskning, sier Hansen.

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Jubileumsquiz606

1. Far og sønn har begge vært presidenter i Legeforeningen. Hvem og når?
2. To leger med nesten likelydende etternavn har etterfulgt hverandre som president 

i Legeforeningen. Hvem og når?
3. Hva het Legeforeningens generalsekretær fra 1900 til 1924

Anders Taraldset
Svar 

MINIPORTRETTET

Søker solformørkelser606

Jannicke Mellin-Olsen (53) 

forbindes av mange som 

pådriver for den faglige delen 

av Legeforeningen. Men hver-

dagen hennes preges langt mer 

av e-postene hun får hver dag 

fra hele verden. Hun leder 

utdanningskomiteen i Verdens-

føderasjonen av anestesileger, 

en solidaritetsorganisasjon der 

rike land hjelper andre med 

utdanning. Hun har ansvar for 

utdanningsprogram for kol-

leger i alle himmelstrøk ved 

regionale sentre i India, 

Thailand, Tunisia, Colombia, 

Kenya, osv. I Europa har hun 

innflytelse på EU-nivå, siden 

hun er president i anestesio-

logi-seksjonen i UEMS. Der-

med får hun unikt innblikk 

i forholdene for leger i hele EU 

– og påvirker mer enn hun kan 

hjemme.
Hun arbeider som anestesi-

overlege på Bærum sykehus, 

men ferie og fritid tilbringes på 

reise til faglige møter over hele 

verden.
– Folk burde reise mer. Da 

ville det vært mindre krig 

i verden, sier hun. – Da opp-

dager man at vi mennesker er 

ganske like, uansett nasjona-

litet, kultur og religion. Det vi 

trenger er mat, vann, husly, 

sikkerhet, noen å være glad i og 

jobb. Vi ønsker en god fremtid 

for barna og å leve i fred – og 

når vi møter kolleger, får vi en 

snarvei til dypere kontakt.

Selv har hun også noen 

andre behov, som å løpe flere 

maraton i året. Og hver gang 

det er total solformørkelse 

i verden, er hun på plass med 

eklipsenerder fra NASA, enten 

det er med uygurer i Gobi, 

libyere i Jalu, vendafolket 

i Sør-Afrika eller polynesiere 

på Bora Bora. – Sjelden 

kjenner man seg så liten 

i evigheten som når månen 

dekker solen helt, sier Jannicke 

Mellin-Olsen.

Legeforeningen 125 år

1. Johan W. R. Haffner 1954–57 og Jon Haffner 1988–91
2. Andreas Tanberg 1927–28 og Olaf Tandberg 1929–30. Sistnevnte var 

også visepresident, mens førstnevnte var president.
3. Rasmus Hansson. Han var også æresmedlem fra 1924 til sin død i1934.


