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AKTUELT I FORENINGEN    

erfor er jeg lege...

Å utgjøre en forskjell768

Legetilværelsen er for meg varierende,
fra å arbeide som lege i spesialisering i
fødselshjelp og kvinnesykdommer, å
være frivillig tilkallingslege på over-
grepsmottaket i Ålesund til å være tillits-
valgt. Spennet er stort. Det gir mange ut-
fordringer faglig som krever at jeg bruker
ulike sider av meg selv i de forskjellige
rollene.

Det å være foretakstillitsvalgt for
Yngre legers forening og i lokalforenin-
gen, krever tid og engasjement. Det betyr
at du må bry deg og brenne for det. Det
jeg synes er aller best ved tillitsvalgt-
arbeidet, er rett og slett muligheten til å
gjøre kollegers hverdag bedre i dag og
forhåpentligvis også i fremtiden.

Nylig hadde jeg en pasient med ned-
fallen livmor og urinretensjon. Kvinnen
hadde svært store smerter. Å se lettelsen
i øynene hennes da smertene slapp taket,
da jeg fikk skjøvet livmoren inn og lagt
inn kateter, var et øyeblikk da jeg tenkte:
Det er derfor jeg gjør dette. Det å hjelpe
pasienter, å trøste dem og gjøre mitt
beste, er betydningsfullt for meg. At jeg
kan utgjøre en forskjell for pasientene,
gjør meg godt.

Møre og Romsdal legeforening er til-
delt landsstyremøtet 2017. Det har inne-
båret store oppgaver for foreningen. Vi
er en gruppe på fire i arrangementskomi-
teen, og det har vært morsomt å plan-
legge møtet. Det er artig å få anledning til
å arrangere landsstyremøte med spen-
nende helsepolitisk debatt og med valg.

Vi vil utgjøre en forskjell og ønsker at
dette skal bli det beste landsstyremøtet i
Legeforeningen noensinne!

Shruti Sharma

Lege i spesialisering, Ålesund

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

Flere stiller til gjenvalg768

Et av høydepunktene på årets landsstyremøte er valgene. I år er det valg 
både til sentralstyret, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) 
og Rådet for legeetikk.

Ivar Halvorsen leder arbeidet i valgkomi-
teen for nytt sentralstyre. Han forteller at de
har mange gode kandidater.

– Det er attraktivt å sitte i sentralstyret, og
for mange oppleves en periode for kort.
Flere av dagens medlemmer har derfor gitt
uttrykk for at de ønsker å fortsette en periode
til. Det gjelder også sittende president Marit
Hermansen, sier Halvorsen.

Når Tidsskriftet går i trykken har komi-
teen ennå ikke foretatt innstilling. Halvorsen
forteller at komiteen har vært i arbeid en god
stund, men at fristen for å komme med for-
slag til kandidater er forlenget noe i påvente
av valgene i de store yrkesforeningene.

– Å sette sammen et velfungerende sen-
tralstyre kan være en litt vanskelig kabal. Vi
har et ansvar for å se helheten, og vi må greie
å få til en god total løsning der det både tas
hensyn til fag, kjønn og geografi, sier han.

Sentralstyrets valgperiode er to år, og per
i dag har Christian Grimsgaard (Overlege-
foreningen) og Kari Sollien (Allmennlege-
foreningen) meldt at de går ut av sentralsty-
ret, begge etter flere perioder.

Valgkomiteen består av Ivar Halvorsen
(leder), Arne Refsum og Tilde Broch Øst-
borg.

Valg til Rådet for legeetikk og SOP
I år skal det også velges nye styremedlem-
mer til Rådet for legeetikk og til SOP. Det er
sentralstyret som innstiller kandidater til
disse vervene.

Legeforeningens generalsekretær Geir
Riise kan melde om stort engasjement for
vervene.

– Vi har fått mange gode forslag, og jeg er
overbevist om at vi får på plass et godt styre
i SOP og et velfungerende legeetisk råd, sier
Riise.

Medlemmer til Rådet for legeetikk velges
for fire år, men det nye rådet trer først i kraft
fra 1.1. 2018.

SOPs styre består av fem medlemmer som
også velges for fire år. Leder og tre medlem-
mer med personlige varamedlemmer velges
av landsstyret Det femte medlemmet med
varamedlem oppnevnes av staten ved ansvar-
lig departement. Styret velger selv nestleder.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

PÅ VALG: Torsdag 31. mai velges nytt sentralstyre. Her er det sittende styret. Fra v.: Kari Sollien, Christian 
Grimsgaard, Marit Hermansen, Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Ole Johan Bakke, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafs-
son og Jon Helle. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen


