Fedje, 030409

POLICYDOKUMENT FOR NETTSIDEN TIL LSA

REDAKTØRANSVAR:
Leder av styret i LSA har det daglige redaktøransvaret
I denne sammenheng vises til retningslinjer for internettsider i Legeforeningen:

”4. Rettslig ansvar
4.1 Den norske legeforening står i siste instans rettslig ansvarlig for innholdet på Internett-sider i regi av
foreninger eller organ i Den norske legeforening.
4.2 Alle Internett-sider i regi av foreninger eller organ i Den norske legeforening skal derfor ha en
nettredaktør som er ansvarlig for at disse retningslinjene og gjeldende lovgivning følges.
4.3 Det skal fremgå tydelig på den enkeltes hovedside hvem som er nettredaktør. Evt instruks for
nettredaktør vedtas av vedkommende forening/organ som også dekker vedkommendes evt nødvendige
utgifter til abonnement/drift og evt honorar.
4.4 Bytte av nettredaktør/nettansvarlig skal meldes til nettredaksjonen.”

REDAKSJONSKOMITE:
Leder lytter til signaler fra sentralstyret, nettredaksjonen i Legeforeningen, Tidsskriftet og
andre, men styret i LSA er redaksjonskomité.

NETTSIDEN SKAL BRUKES TIL INFORMASJON:
Dette handler om LSA sin virksomhet, om helsepolitiske tema, om emner som har betydning
for medlemmenes lønns- og arbeidsbetingelser og emner som har betydning for
samfunnsmedisinernes yrkesutøvelse. Eksempler på dette er:
o På hjemmesiden skal man kunne finne gamle og oppdaterte referater fra styremøter foruten
årsmeldinger
o Hjemmesiden brukes til å presentere høringssvar, kursforelesninger, medlemsbrev,
årsmøteinnkallinger, debattinnlegg fra leder i saker som er viktige for våre medlemmer
(selv om det ikke er et debattforum)
o Hjemmesiden brukes til å markedsføre kurs og møter som er viktige for våre medlemmer
o Hjemmesiden har lenker til spesialforeningene for militærlegene, sjømannslegene og
trygdelegene, vår fagmedisinske forening NORSAM, kunnskapsbaser og foreninger som er
viktige for våre medlemmer
o Hjemmesiden brukes til å presentere arbeidsprogram, avtaler som er relevante for våre
medlemmer
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HJEMMESIDEN SKAL IKKE BRUKES TIL
o Hjemmesiden er ikke et debattforum
o Hjemmesiden er ikke et sted for private innspill
o Hjemmesiden er ikke ment å være en vakker opplevelse
o Hjemmesiden skal ikke brukes til reklame eller markedsføring av legemidler, utstyr eller
produkter
o Hjemmesiden skal ikke henge ut eller gi ensidig negativ omtale av enkeltpersoner
o Redaktøren skal være kjent med ”vær varsom plakaten”

LEDER HAR ORDET:
Det bør opprettes en ny ”post” med overskriften ”Leder har ordet”. Her vil leder i større grad
ha mulighet for å legge frem personlige innspill, synspunkter og visjoner (uten å privatisere
hjemmesiden). Normalt vil leder ikke bruke dette på en slik måte at det skaper splid i styret.
Leder/redaktør må således vise varsomhet.

Styret i LSA ved
Ernst Horgen (leder)
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