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SYK DOKTOR?  

Trenger legen egen lege? 

Av: Anne-Cathrine B. Næss, leder 

Oslo lægeforening ønsker i denne utgaven av Journalen å fokusere på helsetjeneste for leger. 

Vår fylkesavdeling har vært helt i teten når det gjelder å tilby medlemmene en fast lege, og 

foreningen har etter hvert fått bred erfaring med ordningen. Mange leger har takket ja til tilbudet 

om å få en gratis 1. gangs konsultasjon og en fast lege. 

Imidlertid sier mange leger også: "Jeg trenger ingen fast allmennlege. Jeg bare spør en kollega 

jeg kjenner på avdelingen". Det er sikkert en del som får god legehjelp på denne måten, men da 

får du ikke en fast lege som du kan overlate "doktor-ansvaret" for helsen din til. Din faste lege 

holder orden på pasientjournalen din for deg, følger opp prøvesvar, sørger for å henvise deg til 

spesialist, passer på at du får dine vaksiner og tilbyr deg en sjelesørger hvis du trenger det. Din 

faste lege kan ta "doktor-ansvaret" overfor deg på en måte som en arbeidskollega eller venn ikke 

kan ta. Kollegaen på avdelingen vil spørre deg om du ikke kan ordne med blodprøver selv og 

stikke bort på Rtg og ta røntgenbildet når du har tid. Din faste lege kan sørge for at du faktisk får 

en GU regelmessig og kan be deg slutte å røyke og gå ned i vekt. Det er satt av tid til 

konsultasjonen. Det blir ingen lettvint to minutters hastekonsultasjon i korridoren på 

arbeidsplassen. 

En del leger sliter også med begynnende utbrenthet og andre personlige problemer. Din faste 

lege er ikke involvert på arbeidsplassen din og er ikke forutinntatt når du beskriver dine 



problemer. Du kan være trygg på at dine frustrasjoner ikke kommer videre i miljøet hvor du 

jobber. 

Alle mennesker trenger en fast "uavhengig" lege en eller annen gang. Hvis du får en lege 

gjennom lege-for-lege ordningen, så har du en lege som kjenner din kropp og helse den dagen 

du trenger fysisk eller mental helsehjelp. 

 

Helsetjenesten for leger i Oslo  

Av: Inger Størmer Thaulow 

leder i Oslo lægeforenings styringsgrup pe for helsetjenester for leger 

Siden slutten av 1980 årene har Oslo lægeforening hatt helsetjenester for leger. Ordningen med 

helsetjenester for leger ble satt i et større system fra 1993 og organisert direkte under styret i 

Oslo lægeforening. Ordningen har vært todelt: Vi har tre "støttegrupper" med en spesialist i 

allmennmedisin og en psykiater i hver gruppe, og vi har 26 lege-leger med tilbud om å være fast 

lege for kollega. 

Støttegruppene 

Disse er særlig rettet mot kolleger som er kommet i en akutt vanskelig situasjon. En kollega kan 

ta direkte kontakt med lege i en av gruppene. Støttegruppene tar også imot henvendelser for 

andre enn "pasienten" selv, men ikke anonyme henvendelser. Oslo lægeforenings sekretariat er 

også behjelpelig med å formidle kontakt. "Pasienten" kan få hjelp med 3 - 4 samtaler. Dersom det 

trengs hjelp utover dette, skal det henvises til relevant instans. Oslo lægeforening dekker 

kostnader for inntil 3 konsultasjoner. 

Støttegruppenes arbeid vurderes ikke som terapi eller legearbeid i tradisjonell betydning, men 

som støtte og hjelp mellom kolleger, slik navnet sier. Det føres ikke journal. Dersom "pasienten" 

og støttekollega finner det hensiktsmessig å definere kontakten som et lege pasient forhold, er 

dette mulig. 

Hvilke erfaringer har vi? 

Søkningen til støttelegene er doblet fra årene 1994/1997 til 1998. De første årene lå antall 

henvendelser på ca 14 - 15. Siste året var det 29. Om dette betyr at ordningen er bedre kjent og 

dermed lettere tilgjengelig eller om kollegers terskel for å søke hjelp/råd er blitt mindre, er 

vanskelig å si. Fremtidige år vil gi svaret på dette. Gjennomsnittsalder på kollega som søker 

hjelp, har i disse årene ligget på 45 år +-. Det har vært en liten overvekt av kvinner. 



Problemområder har vært knyttet til livskriser, angst, depresjon og utbrenthet. I 1998 ble et større 

antall enn tidligere henvist videre til psykiater/psykolog. 

Støttekollegene har gjort en stor innsats i sitt arbeid for kolleger. De gir uttrykk for at det er 

utfordrende og meningsfylt. 

Turnuslegene 

Siden 1993 har vi hatt tilbud til turnuslegene om turnuslegegruppe der aktuelle problemer kan tas 

opp og erfaringer utveksles. Interessen for dette har vært vekslende og har dessverre de siste to 

år ikke vært etterspurt. Imidlertid vil tilbudet fortsatt eksistere. 

Lege-legeordningen 

Fra 1993 er 2.560 leger invitert til å få fast allmennlege i Oslo. Av disse har 560 knyttet seg til 

ordningen, dvs 22 %. I tillegg til dette har flere kontaktet lege-leger direkte. Her er det forskjell på 

leger i klinisk arbeid utenfor sykehus og i sykehus. Blant sykehusleger var det 

14 % påmeldte både i overlege- og i assistentlege/stipendiat gruppen. Blant allmennleger/ 

praktiserende spesialister var det 30 %. Hvorfor denne forskjell? Er allmennleger sykere enn 

sykehuslegene? Er det lettere for sykehusleger å få tak i en kollega når det trengs? Foretrekker 

de å henvende seg direkte til spesialister? 

Legekårsundersøkelsen har avdekket at leger fornekter og bagatelliserer egne symptomer mer 

enn andre. Har det noe med yrkesrolleidentifisering å gjøre? En lege er pr definisjon frisk - 

han/hun skal jo behandle syke. 

Hvilke erfaringer har vi fra lege-lege arbeidet? For lege-legen har det vært viktig med en 

bevisstgjøring av legerollen i forhold til legepasienten. Lege-legen må passe på å tilby ansvar slik 

det gjøres overfor andre pasienter. Lege-legen skriver henvisninger, resepter etc. og overlater 

ikke dette for letthets skyld til legepasienten. De fleste legepasienter synes å være lettet over å 

slippe å ta ansvar for egne kontroller, henvisninger etc. Mange kommer med sin egen journal 

som de selv har samlet inn og gir den gladelig fra seg. Lege-pasienten synes å være engstelig for 

å være til bry og er litt flau over at "dette er jo bare bagateller". Det er påfallende hvor ofte 

legepasienten ikke husker tidligere sykdommer før de blir spurt direkte som for eksempel: "Du har 

et arr der - hva skyldes det?" 

Det er ca 860 leger som ikke har fått tilbud om å delta i ordningen. Dette skyldes delvis at legen 

har skiftet stilling når invitasjon er utsendt og delvis problemer med datautvelgelse. Dersom du 



ikke har mottatt tilbud om å delta i ordningen, fyll ut påmeldingsslippen annet sted i denne 

utgaven av Journalen. 

Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg: LKO 

Utvalget er nedsatt av Legeforeningens sentralstyre. Det skal som navnet sier koordinere 

helsetjenesten for leger på landsbasis. Til nå har utvalget kun hatt i oppgave å ivareta og legge 

forholdene til rette for støttelegeordnigen. Fra i år av vil de også innlemme lege-legeordningen i 

sitt ansvarsområde. Blant annet tas det sikte på et spesielt kursopplegg for lege-leger. Det 

eksisterer allerede et kursopplegg for støtteleger. Utvalget fordeler øremerkede økonomiske 

midler fra SOP til de forskjellige fylkers støttelegeordning. 

Utvalget har på vegne av SOP gjort en avtale med Modum Bad om at den nye "Villa Sana" på 

området disponeres av Legeforeningen 16 uker pr år. Her prioriteres kolleger til å kunne ha en 

ukes opphold når de trenger en pust i bakken og føler seg slitne. Opptil åtte leger av gangen kan 

tas i mot. Tiden blir brukt til råd, veiledning, refleksjon og rekreasjon. Målsetningen er å bidra til å 

styrke legers bevissthet i forhold til legerollen, forebygge utbrenning og fremme legers helse og 

livskvalitet. Oppholdet dekkes av SOP. I tillegg til ukeskurs tilbys en rådgivningstjeneste som er et 

tilbud til leger i livskrise eller med problemer i forhold til utbrenthet osv. Tilbudet vil bestå av 

samtaler med en eller flere fra Ressurssenteret. Vanligvis vil det være snakk om dagsbesøk. 

Legens partner kan også delta på dette ved behov. Henvendelse til ressurssenteret kan tas 

direkte av legen selv. Reiseutgifter dekkes av SOP. 

Til slutt kan man spørre er det behov for en helsetjeneste for leger? Det virker slik. Leger har 

tendens til å benekte egne symptomer på sykdom. Det ser ut til at legepasienten har høyere 

terskel enn vanlig for å kontakte lege. De behandler seg ofte selv. Har man en fast lege, er det 

lettere å ta kontakt når behovet melder seg. 

Å være lege for leger er ikke alltid like enkelt. Det er en god hjelp å kunne ha spesialkunnskap om 

dette. 

  

Støtteleger pr september 1999: 

Navn Arbeidssted Adresse Sted<> Telefon Faks 

Aschim, Bente Bogstadveien Bogstadvn 12 0355 22 46 15 22 46 68 



legegruppe Oslo 46 64 

Horgen, Mette Majorstukrysset 

legekontor 

Bogstadveien 52 0366 

Oslo 

22 95 55 

90 

  

Falkum, Erik Dnlf's forskningsinstitutt P.b. 1152 

sentrum 

0107 

Oslo 

23 10 90 

00 

23 10 90 

10 

Haaverstad, Sven E.   P.b. 4778 

Sofienberg 

0506 

Oslo 

22 20 11 

50 

22 20 12 

30 

Lyngstad, Kjersti Helsetj. v/Universitetet P.b. 94 Blindern 0314 

Oslo 

22 85 31 

81 

  

Reichborn-

Kjennerud, T. 

  Kirkeveien 64 b 0364 

Oslo 

22 46 51 

40 

  

Lege-leger pr september 1999: 

Navn Arbeidssted Adresse Sted Telefon Faks 

Anker-Nilssen, Jan  Ullevål Hageby 

legesenter 

P.b. 3810 Ullevål 

Hageby 

0779 

Oslo 

22 46 97 

80 

22 56 54 

13 

Bjørner, Trine * Bogstadveien 

legegruppe 

Bogstadveien 12 0355 

Oslo 

22 46 15 

46 

22 46 48 

64 

Brekke, Mette * St. Hansh. 

helsesenter 

Pilestredet 56 0350 

Oslo 

22 93 15 

80 

22 60 61 

26 

Bøyesen, Odd Markveien legesenter P.b. 2101 

Grunerløkka 

0505 

Oslo 

22 37 70 

62 

22 35 00 

50 

Daae-Johansen, Helse i sentrum Grensen 13 0159 22 33 75 22 33 31 



Trond Oslo 50 51 

Groth, Christian Bjørnsletta legesenter Åsjordet 3 0381 

Oslo 

22 52 22 

40 

22 73 10 

55 

Hammer, Dag Linderud legesenter Erich Mogensøns vei 

38 

0594 

Oslo 

22 88 17 

00 

22 88 17 

10 

Henrichsen, S. 

Høegh 

  Langbølgen 11 1150 

Oslo 

22 28 03 

11 

  

Hestvold, Paal-

Inge* 

Bjørnsletta legesenter Åsjordet 3 0381 

Oslo 

22 52 22 

40 

22 73 10 

55 

Jerkø, Dag Nedre Grefsen 

legegruppe 

Ogmundsvn 18 b 0488 

Oslo 

22 15 01 

90 

22 15 02 

10 

Lang, Patricia Kringsjå legesenter Folke Bernadottes vei 

32 

0862 

Oslo 

22 23 06 

42 

22 23 15 

60 

Martinsen, Haavard Kragskogen 

legesenter 

Holmenkollvn 78 b 0784 

Oslo 

22 92 16 

32 

  

Moe, Lars Manglerud legesenter P.b. 186 Manglerud 0612 

Oslo 

22 27 28 

70 

22 26 90 

51 

Mæhlumshagen, 

Ginette 

Uranienb. Maj. 

legesenter 

Middelthunsgt 15 b 0368 

Oslo 

22 60 88 

75 

22 69 98 

05 

Nore, Anne K. * Torshov helsesenter Sandakervn 24 0473 

Oslo 

22 37 16 

95 

  

Pihlstrøm, Øystein Markveien legesenter P.b. 2101 

Grunerløkka 

0505 

Oslo 

22 37 70 

62 

22 35 00 

50 



Paasche, Sven Nedre Grefsen 

legegruppe 

Ogmunds vei 18 c 0488 

Oslo 

22 15 01 

90 

22 15 02 

10 

Roald, Erik * Huseby helsesenter Gamle Hovseter vei 2 0768 

Oslo 

22 49 52 

60 

22 49 49 

93 

Scheel, Ellen Ullern helsesenter Ullernschausseen 111 0284 

Oslo 

22 50 81 

00 

22 50 62 

54 

Stålcrantz, Lillian Sinsen helsesenter Mailundvn. 23 0569 

Oslo 

23 18 30 

00 

23 18 30 

60 

Teige, Tord   Bergensgt 12 0468 

Oslo 

22 18 22 

06 

22 95 09 

77 

Thaulow, I. 

Størmer*  

Kragskogen 

legesenter 

Holmenkollveien 78 b 0784 

Oslo 

22 92 16 

32 

22 14 71 

44 

Vold, Per Anders   Kjølberggt 22 0653 

Oslo 

22 19 35 

23 

22 19 84 

67 

Wiel, Stein S. Ullevål Hageby 

legesenter 

P.b. 3810 Ullevål 

Hageby 

0805 

Oslo 

22 46 97 

80 

22 59 24 

43 

Aarseth, Svein Myrerskogvn. 

legekontor 

Myrerskogvn 12 0495 

Oslo 

22 15 52 

09 

22 71 07 

00 

* tar ikke nye pasienter 

 

Epikrisen, viktig og forsømt!  

Av: Leif Næss, fritt valgt representant i Oslo lægeforenings styre 

I Oslo har allmennpraktiserende leger lenge vært irritert over at de får pasienter "i fanget" som trenger medisinsk 

oppfølging uten at de har noe informasjon om pasienten fra sykehuset. 



Epikrisen som er et sammendrag av pasientens opphold i sykehuset, bør være ferdig når 

pasienten drar fra sykehuset. Leger i sykehus har et særlig ansvar når det gjelder å informere 

pasienten, pårørende og primærhelsetjenesten om diagnose, behandling og oppfølging. 

Informasjonsbehovet tiltar når stadig mer opplyste pasienter får kortere tid i 

spesialistavdelingene. Her presenteres en registrering som viser at det er langt igjen.  

Mange ubehageligheter og klagesaker kunne vært unngått dersom pasientene hadde fått bedre informasjon om 

diagnose og behandling. Epikrisen skal sikre at informasjonen kommer tilbake til pasientens faste lege. 

Rammene 

Trenden i helsevesenet er at stadig sykere pasientene får færre liggedøgn i sykehus. Turnoveren på 

sengepostene har øket de siste årene. Politikernes innføring av kortere vurderings- og behandlingsgarantier samt 

"innsatsstyrt finansiering" bidrar sterkt til å understøtte dette. Problemene aksentueres ved at sykehusene har fått 

redusert antall senger. For sykehuseierne syntes kvantitet å være "it", mens ansvar og kvalitetshensyn er mindre i 

fokus. 

Et eksempel på utviklingen kan karakteriseres ved pasienter som opereres for gallesten. Det er fremdeles noe 

futuristisk over pasienter som står i Kirkeveien og venter på bussen med 3 –4 gjensydde hull i maven noen timer 

etter utført cholecystectomi. Før lå de inne på kirurgisk sengepost i 1 - 2 uker til utredning, kirurgi og 

rehabilitering. De var ressurskrevende, men de lå lenge nok i avdelingen til å bli kjent med personalet. Nå blir de 

cholecystectomert på dagkirurgen. Operatøren ser pasienten kun umiddelbart før operasjonen og ved utskriving 

fra avdelingen noen timer senere. All etterbehandling, informasjon og omsorg blir overlatt til 

primærhelsetjenesten. Fordelen er at pasienten slipper innleggelse, de postoperative smertene er overkommelige 

og sykemeldingsperioden er redusert. Når også komplikasjonene syntes å være sterkt redusert, burde det meste 

være greit. Ulempen er at pasienten synes redusert til et produkt med legen som en høyt spesialisert 

produksjonsarbeider. Pasient-lege forholdet forandrer seg fra å være tuftet på kjennskap og tillit til den holdningen 

jeg har til mekanikeren på Snap-Drive. Når resultatet noen ganger blir suboptimalt, er det lett å skjønne at 

pasientene ikke har samme toleranse overfor kirurgen som før. 

Informasjonsplikten 

Leger i sykehus har et særlig ansvar for å informere pasienten, pårørende og primærhelsetjenesten om diagnose, 

behandling og etterbehandling. Vi får stadig mer opplyste pasienter med økt behov for leger som har oversikt over 

pasientens totale medisinske situasjon. Primærlegene som er i praksis, får denne oppgaven og må følgelig ha 

oppdatert og relevant informasjon om pasienten for å kunne ha den totale oversikten pasienten krever. 

Kontroll og oppfølging av pasienten 



Sykehusene som i økende grad overlater faglig oppfølging av pasienten til primærhelsetjenesten, burde derfor 

anse det som selvsagt at pasienter får med seg epikrise ved avreise, eller i hvert fall at den blir ettersendt til 

primærlegen samme dag som pasienten drar fra sykehuset. 

Epikriser i forholdet til lovverk og forskrifter 

Legelovens § 43 omhandler "Ordnete opptegnelser og journal", men sier ikke noe direkte om epikriser. 

Journalforskriften (ajourført 11.12.90) gjelder både for leger i og utenfor institusjon. I følge kap. 1, § 7 siste ledd er 

det anført: "Ved utskriving skal sammendrag av journalen (epikrisen) sendes den lege som har lagt pasienten 

inn". Myndighetene har primært skrevet forskriften med hensyn til elektive innleggelser. Med tanke på 

"øyeblikkelig hjelp" innleggelser, burde både innleggende og pasientens faste lege være nevnt. 

Registrering av epikriser 

For allmennpraktiserende leger i Oslo har det vært et problem at de får pasienter "i fanget" med behov for 

medisinsk oppfølging uten at de har informasjon om pasienten fra sykehuset. Allmennpraktiker Lars Moe har i 

regi av Oslo lægeforening gjennomført en registrering over hvor lang tid det tok fra pasienten ble utskrevet ved 

Oslosykehusene til primærlege mottok epikrise. Det ble registrert 160 epikriser. 38% av epikrisene kom 

allmennpraktikere i hende i løpet av 1 uke, 62% av epikrisene kom allmennpraktikere i hende mer enn 1 uke etter 

avreise. 37% kom i løpet av 2 – 3 uker og hele 25% tok mer enn 3 uker. En epikrise kom 18 uker etter 

utskrivelsesdatoen. 

Systematisk brudd på journalforskriften 

Mitt syn er at pasienten optimalt sett burde få meg seg epikrise ved utreise. Det gjelder i særlig grad pasienter 

som har lang reise til hjemsted eller som skal til rehabilitering. Dersom allmennpraktikere kjenner pasientens 

tilstand, og ved tilstander som primærhelsetjenesten er vant til å behandle, kan det kan skje aksepteres at 

epikrisen kommer innen noen få dager. Men alt utover dette bør ansees som uakseptabelt. Ovenstående 

registrering viser en uakseptabel praksis. 

Tiltak 

Det tilligger sjefslegen ved sykehusene å følge opp journalforskriften. Det er åpenbart at vi vil komme et langt 

skritt på vei ved å prioritere oppdatering av journalsystemene og sørge for døgnkontinuerlig skrivetjeneste. Videre 

må leger og sekretærer ha tilrettelagt kontor og kontorteknisk utstyr. Kanskje burde noen av ressursene som i dag 

brukes på sykepleierjournal overføres til å ruste opp journal- og epikriseskriving for legene? 

 

Onsdagskurs på Ullevål sykehus  



Det er fortsatt noen ledige plasser på kurset de tre første onsdager (ettermiddager) i november 

1999. Kurset godkjennes med 12 timer innen spesialiteten i allmennmedisin. Påmelding til Oslo 

lægeforenings sekretariat. 

Kurskomitéen 

 

Konferanse:  

Alkohol som "helsefaktor"? 

Har alkohol noen plass i forbygging av hjerte- karsykdom? 

Hva skal leger gjøre i forhold til sine pasienter?  

Tid: 2. november 1999, kl 1200 - 1800 

Sted 

: Radisson SAS Plaza Hoel Oslo  

Kursavgift 

: kr 600 (inkl. lunsj og kaffepause) 

Faglig ansvarlig og kursledelse 

: Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg.  

Godkjenning 

: Konferansen er søkt godkjent med 6 timer som valgfritt kurs til videre- og ettterudanning i 

allmennmedisin og 6 timer i arbeidsmedisin, samfunnsmedisin, trygdemedisin, psykiatri, gastrokir., 

hjerte-kar og nevrologi. 

Målgruppe 

: Legeforeningens medlemmer.  

Målsetting 

: Gi deltakerne oppdatert viten om alkolholen har noen plass i forhold til forebygging av 

hjerte/karsykdom. 

Påmelding 

innen 1. oktober til Legeforeningen v/Kari Bolling, p.b. 1142 sentrum,  

0107 Oslo eller E-post: kari.bolling@legeforeningen.no 

mailto:kari.bolling@legeforeningen.no


 

Søknad om stipend fra Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo  

Stipend fra "Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo" kan ytes til enkeltpersoner og grupper av 

allmennpraktiserende leger og andre som er medlem av Oslo lægeforening og arbeider for Fondets formål som er 

å stimulere til økt kunnskapsformidling innen legers allmennmedisinske grunn-, videre og etterutdannelse. 

Fondsstyret er åpen for alle typer søknader som faller inn under statuttene, men vil prioritere initiativtakere til 

utdanning og forskning. Statuttene kan du få ved henvendelse til Oslo lægeforenings sekretariat. 

Vi har hittil hatt svært få søkere. Her har du sjansen! 

Fondsstyret 

 

Møte:  

Tema: 

God BHT - ja, hvordan kan vi egentlig måle det? 

Representanter fra LO og NHO blir invitert til møtet. 

Møte i Arbeidsmedisinsk Forum i Oslo torsdag 28. oktober 1999, kl 1300, på STAMI (Statens 

arbeidsmiljøinstitutt). 

  

Enkel servering. 

Ved spørsmål kontakt: Charite Bonnevie, Norsk legesenter AS, telefon 22 98 05 10. 

 

Valg av tillitsvalgte for perioden 2000-2001  

Det skal i høst foretas valg av tillitsvalgte i alle ledd av Oslo lægeforening. Det er de tillitsvalgte 

selv som skal organisere valg av sin etterfølger. 

På den enkelte arbeidsplass/område skal det velges en lang rekke lokale tillitsvalgte. Nåværende 

tillitsvalgte er ansvarlig for at disse valgene finner sted, og må snarest planlegge 

gjennomføringen, som fortrinnsvis bør skje før valg av yrkesforeningens representant til styret. 

Valgresultatet skal meldes inn til sekretariatet i Oslo lægeforening. 



De sju yrkesforeningene velger selv hver sin representant til Oslo lægeforenings styre. I tillegg 

må hver yrkesforening velge minst to personlige vararepresentanter. Nåværende representanter i 

styret må sørge for at nyvalg finner sted i god tid før årsmøtet i Oslo lægeforening 22. november 

1999 og melde fra om valgresultatet til valgkomitéen (valgkomitéens sammensetning 

fremkommer nedenfor). 

På årsmøtet skal det velges ny leder, 2 'fritt valgte' styremedlemmer (med personlige 

vararepresentanter) og 'fritt valgte' landsstyremedlemmer (med vararepresentanter). I tillegg skal 

det velges medlemmer av diverse komiteer og utvalg. Alle oppfordres til å sende valgkomitéen 

forslag til kandidater til disse vervene. 

Dersom det er uklarheter om valgprosedyrene, ta kontakt med Oslo lægeforening, telefon 23 10 

92 40. 

Anne-Cathrine B. Næss  

leder 

Petter Jensen Gjersvik 

leder i Oslo lægeforenings valgkomité 

Valgkomitéens sammensetning: 

Navn E-mail Telefon 

Petter Jensen Gjersvik petter.jensen.gjersvik@legeforeningen.no 23 10 90 00 

Eilif Rytter eirytter@online.no  22 02 66 00 

G. Cecilie Alfsen g.c.alfsen@labmed.uio.no  
22 93 59 28 

 

Årsmøte og medlemsmøte  

Din fagforening - DET ANGÅR DEG - hold av tid til årsmøte og medlemsmøte 

i Oslo lægeforening mandag 22. november 1999, kl 1800, Legenes hus 

MEDLEMSMØTETS TEMA: 

mailto:eirytter@online.no
mailto:g.c.alfsen@labmed.uio.no


Myter og sannheter om den nye helsepersonelloven! 

Hva betyr dette for deg som lege? 

Innleder: Seksjonssjef Anne Kjersti Befring, Den norske lægeforening og underdirektør Kjell Røynesdal, Sosial- 

og helsedepartementet. 

Paneldebatt og diskusjon. 

Velkommen til et spennende medlemsmøte. 

Vi minner igjen om at forslag til endringer i lovene eller andre forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må 

være styret i hende innen 4. oktober 1999. 

Styret 

 


