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Nye tillitsvalgte – topp motivasjon2272

Et nytt kursopplegg gir Legefor-

eningens tillitsvalgte et godt 

grunnlag for å drive tillitsvalgtar-

beid.

1. september var ikke kun dagen Legefor-
eningens nye sentralstyre tiltrådte. Samme 
dag startet en ny toårsperiode for alle tillits-
valgte – både gamle og nye. Allerede 6. og 
7. september var 110 forventningsfulle 
tillitsvalgte samlet til tillitsvalgtsopplærin-
gens modul 1 på Gardermoen.

Tillitsvalgte har en viktig rolle i norsk 
arbeidsliv. De representerer arbeidstakerne 
overfor ledelsen. For Legeforeningen er 
det viktig at det finnes tillitsvalgte på alle 
nivåer der arbeidsgiversiden fatter beslut-
ninger. I sykehusene skal det til og med være 
dobbelt opp, ett sett for overlegegruppen og 

ett sett for Yngre legers forening. For å stå 
best mulig rustet til en spennende hverdag 
der hensyn til kolleger, jobb, familie og 
arbeidsgiver skal balanseres, satser Lege-
foreningen tungt på tillitsvalgtkurs.

Legeforeningen har lagt om tillitsvalgt-
opplæringen til tre moduler under tittelen 
«Fra tillitsvalgt til leder». Modul 1 er 
grunnkurset. I november arrangeres påbyg-
ningen i modul 2, og høsten 2012 arran-
geres modul 3 for en mindre gruppe med 
særlig tunge tillitsverv. Det jobbes med 
at de tre modulene skal kunne godkjennes 
som obligatorisk administrasjons- og ledel-
seskurs for spesialistutdanningene.

Kurspakken skal også motivere og inspi-
rere tillitsvalgte til å søke fremtidige utford-
ringer som ledere. At tillitsvalgtkurs er popu-
lært og etterspurt, er også åpenbart. Kurset 
var overtegnet tidlig i august, og det har vært 

jobbet med å arrangere et ekstrakurs før 
modul 2 går av stabelen midt i november.

På kurset deltok tillitsvalgte av alle kate-
gorier: sykehusleger, fastleger, kommune-
leger og leger fra ulike statlige virksomheter. 
Ved siden av plenumsesjoner med innføring 
i arbeidsrett og i tillitsvalgtrollen, var det 
også satt av tid til egne parallellsesjoner for 
de ulike tariffområdene –  og tid til rollespill.

Og hva syntes deltakerne? – Jeg er impo-
nert over Legeforeningen, som fremstår 
som seriøse og faglig dyktige. Trygt å ha 
en slik forening i ryggen! sa én - Uten tvil 
et av de beste kursene jeg har vært på! 
– Veldig bra tilbud til nye tillitsvalgte, 
var  andre kommentarer.

Jon Ole Whist

jon.ole.whist@legeforeningen.no
Jus og arbeidsliv

Legeforeningen.no i ny drakt

Det bygges nå helt nye nettsider for Legeforeningen. Samtidig flyttes 

Min side-funksjonene inn i legeforeningen.no

– Ved å samle disse to løsningene og opp-
gradere søkene mener vi at innholdet og 
funksjonene vil bli enklere tilgjengelig, sier 
Herborg Bryn, kommunikasjonsdirektør 
i Legeforeningen.

Legeforeningen.no har en lang historie. 
Den ble lansert i oktober 1995, samme år 
som Norges første nettaviser (1). Medlems-
portalen Min side ble lansert høsten 2008, 
og i 2010 hadde de to løsningene tilsammen 
nær fire millioner sidevisninger fordelt på 
over én million besøk.

– Vi har brukt mye tid på å gå gjennom 
ønsker, besøksstatistikk og tilbakemel-
dinger vi har fått til dagens legefor-

eningen.no og Min side. Mange av ønskene 
har vi klart å innfri, forteller Bryn.

Ny legeforeningen.no
Noe av det som blir nytt, er åpne emnesider 
for blant annet alle spesialitetene. Her vil 
man kunne følge nyhetsstrømmene fra 
legeforeningen.no og tidsskriftet.no. Man 
kan også gå direkte til forumdiskusjonene 
som er tilgjengelig for alle medlemmer.

Det vil bli en mulighet for medlemmer 
å sende meldinger til hverandre, og alle 
medlemmer kan opprette egne grupperom 
for ulike faglige og sosiale formål. Det 
kan være for å diskutere fag, eller kanskje 

å holde kontakten med de som gikk på 
samme kull. Grupperommene kan også 
være nyttige for studenter som ønsker 
å samle seg i kollokviegrupper.

Søkefunksjonen blir sterkt forbedret. 
Dette har vært en av de tingene som mange 
har opplevd som lite brukervennlig. Legefor-
eningen har derfor investert i en søkemotor 
fra Google. Dette vil gi samme brukeropp-
levelse som når man bruker vanlig Google, 
men med tilpasning til våre nettsider.

Det blir ikke lenger nødvendig å logge 
inn et annet sted for å få tilgang til sin 
medlemsinformasjon, diskusjoner og annet. 
Det blir en enkel innlogging direkte på 
legeforeningen.no der man kan bruke 
e-postadressen sin og et selvvalgt passord.

Omleggingen berører også de nesten 
90 foreningsleddene som har sine nettsider på 
legeforeningen.no. Så langt har over 50 nett-
redaktører fått kurs i den nye løsningen, så 
hele organisasjonen er involvert i arbeidet.

– Alt ser ut til å gå som planlagt og sidene 
blir lansert om ikke lenge, forteller Herborg 
Bryn. Når de nye sidene lanseres vil alle 
medlemmer med registrert e-postadresse få 
et varsel på e-post. De som lurer på om de 
har riktig e-postadresse kan gå til legefor-
eningen.no/minside og velge «Endre profil».

Stein Runar Østigaard

stein.runar.ostigaard@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen

Litteratur

1. Fosseng HP. Tidsskriftet og Legeforeningen – ti år 
på Internett. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 24.

Alle kan enkelt sjekke og endre sine medlemsopplys-
ninger i nye legeforeningen.no. Skjermdump av nett-
siden.


