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AKTUELT I FORENINGEN    

erfor er jeg lege...

Legeyrket gir muligheter882

Jeg har ikke vokst opp med leger i fami-
lien som har inspirert meg, men både min
mor og morfar var lærere. Utdanning har
alltid vært et viktig og prioritert område
i oppdragelsen. Akkurat hvilken utdan-
nelse det skulle bli var lenge uklart for
meg. Jeg vurderte arkitekt og ulike real-
fag, men endte opp på medisin, kanskje
fordi jeg de siste par årene på videre-
gående jobbet på en sykehjemsavdeling
for demente. Men også fordi det var en
utdannelse med mange muligheter.

Underveis i studiet tenkte jeg at kirur-
gien skulle bli min retning fordi jeg er gan-
ske «handy». Slik ble det ikke. Jeg valgte
allmennmedisin. I utgangspunktet av prak-
tiske grunner, men gleden over faget og ar-
beidet har holdt meg der i mange år. Også
der er det en fordel å være «handy». Det er
et privilegium å få bli så nært kjent med pa-
sientene som vi gjør som fastleger. Jeg har
en veldig respekt for den tilliten folk viser
meg når de selv er som mest sårbare.

Jeg har hatt veldig gode år sammen
med kollegene på Kapp Legesenter. Vi har
delt gleder og sorger gjennom mange år.
De har vært svært viktige for at jeg har
kunnet holde på med tillitsvalgtarbeid. De
siste årene har det tatt all min tid. Jeg har
nok alltid hatt en hang til politikk, og
perioden i Legeforeningen har vært fan-
tastisk givende og lærerik. Den erfaringen
og kunnskapen jeg har fått, vil jeg gjerne
bruke til nytte for flere enn meg selv, også
etter at vervet som Af-leder er over. Erfa-
ringen tilsier at det dukker opp muligheter
hvis man sier ja til nye utfordringer. Slik
er det denne gangen også. Til høsten stiller
jeg til valg som leder av Akademikerne.

Kari Sollien

Fastlege, Kapp legesenter 
og leder i Allmennlegeforeningen

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

Nytt nettsted for yngre leger882

Det blir ferske nyheter, debatt, kjente skribenter og litt humor når 
Norges unge leger nå har fått eget nettsted.

21. april lanserte Yngre legers forening (Ylf)
sitt nye digitale medlemsmagasin, yngre-
leger.no.

– Nettsiden skal være et samlingspunkt for
foreningens medlemmer på tvers av geografi
og spesialiteter. Den vil inneholde det som
opptar de yngre legene og er et stort løft for
foreningen, sier Ylf-leder Christer Mjåset.

Etter et halvt års intenst utviklingsarbeid,
skjedde lanseringen på foreningens årsmøte
i Kristiansand.

– Magasinet skal gi medlemmene de vik-
tigste nyhetene og informasjonen, samtidig
som vi vil underholde, bidra til debatt, reflek-
sjon og litt humor i hverdagen, sier Hanne
Valeur, redaktør for nettstedet.

Eget bloggpanel
Foreningen legger samtidig ned medlems-
bladet på papir, Forum for yngre leger, og
blir heldigitale. Foreningen vil nå medlem-
mene med informasjon raskt og i et format
som er tilgjengelig der de er og når de trenger
det.

– Dette gir medlemmene et bedre og mer
moderne informasjonstilbud. Vi får mulig-
heten til å spre artikler i sosiale medier og
via nyhetsbrev, informasjonen vil kunne
gjenfinnes via søkemotorer og medlemmene
vil finne all informasjonen de trenger via
smarttelefonen eller desktopen, sier Mjåset.

Yngreleger.no vil inneholde nyhetssaker,
kronikker, intervjuer med kjente og ukjente

unge leger, presentasjoner av medlemmers
doktorgradsarbeider og en egen arbeidslivs-
guide som gir medlemmene informasjon om
rettigheter og plikter. Det vil også være et
eget bloggpanel, som ved siden av leder
Christer Mjåset og redaktør Hanne Valeur
vil bestå av yngre leger fra hele landet.

– Bloggen skal vise frem mangfoldet i
medlemsgruppen og stimulere til refleksjon
rundt egen yrkesutøvelse og hverdag, samt
skape utgangspunkt for debatter om temaer
som opptar yngre leger, sier Valeur.

Direkte kommunikasjon
Under artiklene vil det være kommentarfelt
om gir medlemmene mulighet til å komme
med direkte tilbakemeldinger og spørsmål
til de sentrale delene av foreningen.

– Her håper vi å få frem meninger og
idéer som vi kan bruke i foreningens poli-
tiske arbeid, sier Valeur.

Mjåset tror yngreleger.no vil bidra til å
binde foreningen tettere sammen, og bli et
viktig diskusjonsforum for Ylf:

– Jeg håper yngreleger.no vil bli en nett-
side som medlemmene vil besøke jevnlig,
og at informasjonen og innholdet vil gjøre
dem bedre rustet i møte med arbeidsgiver.

Christine Rian Johannessen

christine.rian.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

NYTT NETTSTED: Christer Mjåset og redaktør Hanne Valeur mener nettsiden vil gi medlemmene et bedre og 
mer moderne informasjonstilbud. Foto: Privat


