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Vellykket jubileumsmarkering 
i Vestfold1115

Frisk frukt, konkurransen «Tegn en doktor» og quiz om Legeforeningen 
trakk mange til Vestfold legeforenings stand onsdag 13. april.

Både små og store pasienter, pårørende, 
leger og øvrige ansatte ved sykehuset møtte 
opp på standen i vrimleområdet på Syke-
huset i Vestfold, Tønsberg. I tillegg til at 
de fremmøtte deltok i konkurransene kunne 
de også forsyne seg med Legeforeningens 
reflekser. Disse gikk unna som «varmt 
hvetebrød» til tross for at mørketiden alle-
rede var på hell. Mange benyttet også 
anledningen til å forsyne seg med fristende 
frukt fra bugnende fruktkurver.

Vivvi Bjørnø, leder av Vestfold lege-
forening, var godt fornøyd med oppmøtet. 
– Vi ønsket en uformell markering av 
jubileet, og dette ble en veldig positiv 
opplevelse, sier hun. Vellykket var også 
Legeforeningens jubileumspins Æskulap 
som ble gitt alle legene som møtte opp 
på standen.

Vestfold legeforening hadde alliert seg 
med de seks medisinstudentene som hadde 
praksis ved sykehuset. De plastret bamser 
og var aktive på standen.

Oppfordringen om å tegne en doktor 
førte til mange kreative og flotte tegninger. 
Ikke minst var barna på barneavdelingen 
ivrige. Mange besvarte også quizen om 
Legeforeningen som var utarbeidet av Ivar 
Haagaas ved barneavdelingen.

Blant alle bidragsyterne ble det trukket 
ut ti stykker som vant Legeforeningens 
flotte ryggsekker samt fire stykker som vant 
Twist-poser eller annet godteri. De fleste 
premiene gikk til barneavdelingen som 
bidro til at det ble en morsom utstilling 
av legetegninger i vrimleområdet. Foretaks-
tillitsvalgt for Legeforeningen ved SiV 
Birgitte Seip hadde den hyggelige opp-
gaven å formidle gevinstene til de glade 
vinnerne.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Den kjære sprit1115

En person blir innlagt på NN sykehus for sin «fremragende» drukkenskap, velkjente
«Veslefaen», bevisstløs, tilsynelatende moribund. Etter utskylling av ventrikkelen og 
stimulansia kom han til bevissthet. Legen sa til ham: «Ja denne gangen sto det om livet 
ditt; hvordan er det du farer til, jeg tror sikkert det er en liter «dunder» vi har skyllet ut 
av mavesekken din». Veslefaen reiste seg med et sett opp: «Dere har vel ikke slått det 
bort?»
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Terje Vigen presenterer glimt fra Legeforeningens historie

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.

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.

Ansvarsforsikring
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
ansvarsforsikring gjennom Legeforenin-
gen. Legeforeningen anbefaler medlem-
mene å ha denne forsikringen som et 
tillegg til den forsikringsordningen som 
følger av ordningene i Norsk pasientskade-
erstatning (NPE).

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

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

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støtte-
kollegene har erfaring med å gi råd og 
støtte ved problemstillinger som høyt 
arbeidspress/overbelastning, sykdom 
hos leger, utbrenthet, personlige kriser, 
misbruksproblemer, vanskelige arbeids-
forhold, klagesaker mot leger og negativ 
medieeksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

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

Kvittering for betalt kontingent
Legeforeningen rapporterer betalt fagfor-
eningskontingent elektronisk til Skatte-
etaten. Det vil derfor ikke bli sendt ut 
kvitteringer per post. Fradragsbeløpet for 
2010 er kr 3 660. Les mer: 
www.legeforeningen.no/id/159231.0

Legeforeningen 125 år

Tegneglade barn og medisinstudenter tegner en doktor. I bakgrunnen fra v. Ivar Haagaas, Birgitte Seip og Vivvi 
Bjørnø. Foto Lise B. Johannessen.


