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Tilbake til det virkelige doktorlivet2161

Etter halvannet år som statssekretær gikk Ellen Birgitte Pedersen 
tilbake til jobben som fastlege på Øknes i Vesterålen.

Pedersen var statssekretær i Helse- og 
omsorgsdepartementet under statsråd 
Bjarne Håkon Hanssen.

– Tiden som statssekretær var spennende 
og noe helt nytt for meg. Det tok litt tid 
å sette seg inn etatssystemet og ikke minst 
lovverket, og jeg følte nok til tider at depar-
tementet var litt fjernt fra den virkelige 
verden. Det å komme inn med et rop fra den 
virkelige verden var viktig for meg. Jeg 
håper derfor at jeg i tiden som statssekretær 
klarte å kaste inn en del virkelighetsbilder 
fra helsevesenets hverdag, sier hun.

– Jeg fikk god kontakt med saksbehand-
lerne i departementet. De var lydhøre og vi 
hadde mange verdifulle og nyttige samtaler. 
Jeg var også så heldig at jeg fikk reist mye 
rundt om i landet og fikk truffet og snakket 
med mange forskjellige mennesker. Akkurat 
det føler jeg har vært veldig nyttig i mitt 
videre virke som fastlege, legger hun til.

Støttelege og foreleser
I tillegg til fastlegepraksisen underviser 
Pedersen medisinstudenter ved Universi-

tetet i Tromsø. Hun er også engasjert 
i støttelegearbeidet i Nordland og håper hun 
i den forbindelse kan bistå og være til hjelp 
for kolleger som trenger det.

– Det er mange medisinstudenter som 
strever med de mange ufordringene de står 
overfor i løpet av et krevende studium. 
Jeg spør meg om hvordan de skal klare seg 
videre med kravene de vil møte som ferdig 
lege når de sliter allerede under studietiden. 
Spesielt jentene stiller enormt høye krav til 
seg selv, og vi ser dessverre at bl.a. spisefor-
styrrelser øker blant studentene. For å klare 
å jobbe på en god måte med mennesker som 
har det vanskelig, er man helt avhengig av 
å ivareta seg selv tilstrekkelig, sier hun.

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Skifter navn til Fagakademiet2161

Kommunal Kompetanse (KK), som ble etablert i 1997 av Fagforbundet og Lege-
foreningen, skifter navn til Fagakademiet. Kompetansevirksomheten innen helse- og 
sosialsektoren utvikler, formidler og gjennomfører alle typer av kompetansetiltak og 
er en av Norges største tilbydere av kompetansetiltak for offentlig sektor. Det tilbys 
en rekke opplæringstiltak egnet for leger, for eksempel kurs i mestring av depresjon, 
belastninger, HMS, skikk og uskikk på jobben, kommunikasjon og konfliktbehandling, 
helselover m.m. Målsettingen er å skape en kompetansevirksomhet med tilbud til blant 
annet offentlig sektor, herunder foretak i sykehussektoren, og private institusjoner innen 
helse- og sosialsektoren.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/165550.0

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Ansvarsforsikring 2010
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. 
Legeforeningen anbefaler medlemmene 
å ha denne forsikringen som et tillegg til 
den forsikringsordningen som følger av 
ordningene i Norsk pasientskadeerstat-
nings (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Bank- og forsikringsavtale
Legeforeningen har sammen med de andre 
akademikerforeningene en samarbeids-
avtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: 
www.legeforeningen.no/id/271.0

Gratis PC-forsikring 
for studenter
I forbindelse med at Legeforeningen refor-
handlet samarbeidsavtalen med DnB NOR 
tidligere i år for fem nye år, ble det frem-
forhandlet en ekstra fordel for DnB NORs 
studentmedlemmer.

Med kundeprogrammet Student i DnB 
NOR får studenter gratis PC-forsikring fra 
1.9. 2010. Studentmedlemmer som alle-
rede har DnB NORs studentprogram får 
PC-forsikringen automatisk tilknyttet sitt 
studentprogram. Studenter som ikke har 
dette, men som ønsker Studentprogram-
met i DnB NOR med gratis PC-forsikring, 
kan ringe 04700 eller henvende seg til sitt 
nærmeste bankkontor. Informasjon om 
forsikringen og øvrige medlemstilbud 
finnes på www.legeforeningen.no

Ellen Birgitte Pedersen trives med å være tilbake i det virkelige doktorlivet. Foto Lisbet T. Kongsvik


