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AKTUELT I FORENINGEN

Lederpris til Reinertsen og Røise1169

De to profilerte legene har bidratt til ytringsfrihet og åpenhet om 
mangelfulle og kritikkverdige forhold i helsetjenesten.

– Prisen deles i år mellom to ledere som
begge har gjort seg like fortjent til den, sa
president Marit Hermansen under prisover-
rekkelsen.

– Dette var utrolig stort og betyr mye, sa
en rørt Olav Røise, da han mottok prisen.
– Å stå frem og forfekte faget i pasientens
perspektiv er helt sentralt for oss. Jeg håper
dette blir en inspirasjonskilde for flere.

Even Reinertsen sluttet seg til Røise.
– Jeg er veldig takknemlig og glad for å få
denne prisen, og jeg er stolt over det vi fikk
til i avdelingen på Gjøvik sykehus. Respekt
for faget i vid forstand må være bærebjelken
i vår virksomhet, også som leder.

Åpenhet og ytringsfrihet
– Dette er ledere som har utmerket seg særlig
med tanke på å bidra til åpenhet og ytrings-
frihet om mangelfulle eller kritikkverdige
forhold i virksomheten – en lederstil som
bidrar til å styrke både faget, kvaliteten på
tjenestene og pasientsikkerheten, sa Marit
Hermansen.

 – God ledelse handler også om å forstå
sammenhengen mellom ledelse og motiva-
sjon, og også her har årets prisvinnere ut-
merket seg særskilt. Det derfor sentralstyrets
klare syn at vinnerne representerer en leder-
stil som både er ønsket og ettertraktet av Le-
geforeningen, sa Hermansen.

– Det kreves mot å stå i mot den lederstilen
som i dag er utbredt ved flere helseforetak.

Justerer dagens 

eierskapsmodell

Utvalgsinnstillingen om Tidsskriftets 

forhold til Legeforeningen ble enstem-

mig vedtatt under landsstyremøtet i mai.

Landsstyremøtet 2015 vedtok at sentralsty-

ret skulle iverksette en gjennomgang 

av alle forhold mellom Tidsskrift for Den 

norske legeforening og Legeforeningen 

som eier. Sentralstyret nedsatte et bredt 

sammensatt utvalg som fremla sin innstil-

ling under årets landsstyremøte.

Utvalgets leder Cecilie Risøe trakk frem 

hovedpunktene for de foreslåtte endrin-

gene. Det viktigste var hvordan sjefredaktør 

på best mulig måte kunne ivareta sin 

redaksjonelle frihet i samsvar med redak-

tørplakaten og Vancouver-erklæringen.

Utvalget kom etter en helhetsvurdering 

enstemmig frem til at en videreføring av 

dagens modell med noen justeringer er det 

beste alternativet. Blant disse er at myndig-

heten til å ansette og eventuelt si opp sjef-

redaktøren flyttes fra landsstyret til sen-

tralstyret, og at myndigheten til å fastsette 

sjefredaktørens lønns- og arbeidsvilkår 

flyttes fra desisorutvalget til sentralstyret. 

Ordningen med redaksjonskomité viderefø-

res. Samtidig opprettes det et nytt organ, 

Tidsskriftrådet, som skal avgi innstilling ved 

ansettelse av sjefredaktør, årlig evaluere 

sjefredaktøren etter forhåndsavtalte krite-

rier, mekle i eventuelle konflikter mellom 

sjefredaktør og eier, og avgi innstilling ved 

spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør.

Les mer her: tidsskriftet.no/Innhold/
Nyheter/2016/Mai/En-justering-av-dagens-
eierskapsmodell

Journalister er fra Jupiter 

og medisinere fra Mars

I begynnelsen av september arrangeres det 

en stor konferanse om helse og journalistikk 

i Oslo. Her møtes leger, redaktører, journalis-

ter, politikere og kommunikatører. Her skal 

de få bryne seg på alt fra etiske dilemmaer til 

kvakksalveri og pasienttruende lojalitetskrav.

– Medisin og massemedier er som to 

ulike verdener. De pleide å være langt fra 

hverandre. Stadig oftere overlapper de hver-

andre, men de faller aldri helt sammen, sa 

Tim Johnson, selv lege og journalist i ABC.

Programmet spenner vidt og favner både 

etiske dilemmaer i pressen og medisinen, 

grenseoppgang mellom personvern og 

ytringsfrihet etter Kunda-dommen, PFU som 

selvdømmeordning, lojalitetskrav og pasient-

sikkerhet, manglende tillit og kåseri med 

Svein Egil Omdal. Helseminister Bent Høie 

åpner konferansen. Arrangør er Nordland 

Legeforening, Norsk Overlegeforening, Norsk 

Redaktørforening og Norsk Journalistlag.

Kurset er søkt godkjent for alle spesiali-

teter. Mer info finner dere på www.nordland-
legeforening.trmed.no/kurs

Gode ledere forstår at ledelse handler om mye
mer enn dette, og det er bra at vi har ledere
som tør å stå i mot, sa visepresident Jon Helle.

Dialog og åpenhet
Utdelingen av årets lederpris harmonerer
godt med endringene som er gjort i kriteri-
ene for lederprisen. 

I kriteriene heter det at prisen skal tildeles
en lege som er, eller nylig har vært, leder og er
medlem av Legeforeningen. Videre har ved-
kommende over noe tid:
•   Vist god vilje og evne til dialog med

ansatte
•   Utvist god ledelse mot tydelige faglige

mål for virksomheten
•   Utvist god ledelse mot økonomiske mål

for virksomheten
•   Bidratt til at ansatte er motiverte
•   Har tatt medansvar for driften og utviklin-

gen av virksomheten
•   Bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om

mangelfulle eller kritikkverdige forhold
i virksomheten

Det er sjette gang Legeforeningen deler ut
lederprisen. Den består av et trykk og et dip-
lom.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

VIKTIG PRIS: Even Reinertsen og Olav Røise (t.h.) var svært takknemlige for prisen. Foto: Thomas Barstad Eck-
hoff/Legeforeningen

Landsstyremøtet


