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Givende år som tillitsvalgt1695

– Jeg har alltid ment at man får mer enn man gir som tillitsvalgt, 
og det har jeg også erfart etter disse årene, sier Gunnar Ramstad 
i Hordaland legeforening.

Ramstad, en nestor i Legeforeningen, har 
vært tillitsvalgt på ulike nivåer i 25 år. 
– Det har vært flotte år, sier han, men hadde 
nå meddelt valgkomiteen at han ikke tok 
gjenvalg.

Ramstad mener at endringene som har 
skjedd i Legeforeningen gjennom disse 
25 årene er mindre enn han hadde forventet. 
– Strukturen i tillitsvalgtapparatet og 
utfordringene med å aktivisere medlem-
mene i tillitsvalgtarbeidet er mye de samme 
som for 25 år siden. I gode tider er det skuf-
fende lavt, mens leger har en fin evne til 
å engasjere seg når det er betydelige vans-
ker i faget eller innen våre arbeidsvilkår, 
sier han.

Når det gjelder spesielle områder der han 
har reflektert over utviklingen, sier han at 
han nok tror at sykehuskollegene opplever 
tap av autonomi. Det gjelder både når man 
ser på legenes svekkede stilling som leder 
av enheter og avdelinger, men også når det 
gjelder den knallharde økonomistyringen 
og det den medfører på sykehusene. – Mye 
tid brukes på ikke-pasientrettet arbeid, og 
dette vil medføre stadig mer frustrasjon hos 
kolleger på sykehus, sier Ramstad. Han 
legger til at selv om det står en del tilbake 
å ønske hos allmennleger og praktiserende 
spesialister tror han allikevel at den høyere 
grad av selvstyre, som disse opplever, er 
med på å danne den målbart høye trivselen 
hos disse legene.

Populært jubileumsarrangement
Før årsmøtet 31. mai arrangerte Hordaland 
legeforening et stort familiearrangement 
for nærmere 150 personer i Legenes hus 
i Bergen. – Vi ønsket et arrangement for 
hele familien og jeg synes det er fint at 
så mange kolleger tok med seg ektefeller 

og barn, sier Ramstad. – Det at vi kjøpte 
Legenes hus har vært viktig og riktig, det 
brukes mye og går i balanse. Det er også 
fint å gjøre kollegene kjent med huset, 
sier han.

Per Fugelli var invitert til å holde fore-
drag under møtet. Han holdt et engasjert 
innlegg for en ivrig lyttende forsamling og 
vektla legenes behov for tillit hos pasienter 
og samfunnet. Han poengterte fastlegenes 
sterke posisjon, og etterlyste behovet for 
«fastleger» i sykehusene, altså «rette ved-
kommende» når pasienter og pårørende 
trenger informasjon og oppfølging.

– Det var en god debatt etter foredraget 
med ivrige deltakere, avslutter Ramstad.

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Glimt fra Legeforeningens historie

Lægenes automobiler
I «Tidsskriftet» nr. 21/1949 rettet Legeforeningens sekretariat en oppfordring til 

legene om å fylle ut et skjema vedrørende legebiler. 167 leger besvarte skjemaet, mens 
veidirektøren antok at ca. 1 400 leger hadde bil på den tiden. Det innkomne materialet 
ble omhyggelig bearbeidet av sivilingeniør Otto Kahrs. Kahrs mente at materialet ikke 
var tilstrekkelig omfattende til å tillate sikre slutninger, men pekte på at det står dårlig 
til med den norske legestands bilpark. Dog hevdes det at lægene tilhører en priviligert 
stand når det gjelder tildeling av nye biler. Av de 167 oppgitte legebilene var 59 ameri-
kanske, resten europeiske. Bare 51 biler var etterkrigsmodeller. Gjennomsnittsalderen 
for de 167 bilene var 8,6 år.
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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.

Få dagens mediebilde på e-post
Dagens mediebilde inneholder nyhetsklipp 
som er aktuelle for Legeforeningen og våre 
medlemmer. Alle medlemmer i Legefor-
eningen kan abonnere på mediebildet 
gjennom medlemsportalen Min side. 
www.legeforeningen.no/minside

Logg deg inn – velg Tema, Dagens 
mediebilde, og klikk på e-postabonnement 
for å velge hvor ofte du vil ha varsel.

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@legefor-
eningen.no

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

Kunngjøringer:

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 1.7. 2011 truffet slikt 
vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet 
vurdering grunnlag for å godkjenne Helse 
Fonna HF ved medisinsk klinikk Haugesund 
sjukehus, som utdanningsinstitusjon 
i endokrinologi i gruppe II.

Legeforeningen 125 år

Gunnar Ramstad takker av etter 25 år som tillitsvalgt. 
Foto Ellen Juul Andersen


