AKTUELT I FORENINGEN

Første kull i Legeforeningens
nye lederkurs
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Askeladdens hus på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo
tok i mot førstelinjeledere fra hele landet til Legeforeningens nye kurs
i kunnskapsledelse.

En samlet gruppe kursdeltakere foran Askeladdens hus. Foto Daniel Wærnes

30 kursklare førstelinjeledere, fra Tromsø
i nord til Kristiansand i sør, møtte mandag
7. oktober opp til aller første kursdag.
Kurset i kunnskapsledelse er resultatet av
innspill fra ledere i sykehus som har ønsket
et tilbud rettet mot dem og deres arbeidshverdag.

– Legeforeningen har som mål at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. God
ledelse er viktigere enn noensinne og det er
for å nå nettopp dere som er nærmest pasienten at vi har utviklet denne kursserien! slo
Gjessing fast.

Kursserie som skal inspirere
– God ledelse
viktigere enn noensinne
Deltakerne ble ønsket velkommen av tidligere leder i Overlegeforeningen Arne
Refsum. Han takket de fremmøtte for muligheten og interessen til å delta, før han ga
podiet fra seg til president Hege Gjessing
som formelt åpnet kurset. Hun innledet med
å understreke at kursserien gir ledere et nytt
forum, og vil dermed være viktig med tanke
på å bygge nettverk ledere i mellom. Et viktig poeng Gjessing trakk frem var hvor
avgjørende god ledelse er for å skape en god
arbeidsplass:
– Betydningsfull og tilstedeværende ledelse kan være med på å hjelpe ansatte gjennom utfordringer på arbeidsplassen. I tillegg
er det viktig med visjoner! Visjoner som
viser retning fremover, skaper enighet
i gruppen og gjør at man sammen kan nå
målene gruppen setter seg, forklarte Gjessing. Hun fortalte videre at ledelse har stor
betydning for resultatene som oppnås, for
arbeidsmiljø, for kvalitet og for pasientbehandlingen.
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Legeforeningen vil gjennom kursserien invitere interne og eksterne foredragsholdere
for å inspirere kursdeltakerne og gi dem noe
verdifullt å ta med seg tilbake til arbeidsplassen.
Den modulbaserte lederopplæringen er
basert på fire viktige grunnpilarer for all
ledelse: Ansvar, kvalitet, teambygging og
verdiledelse. Disse fire hovedelementene vil
gå igjen gjennom hele kursserien, men vektlegges forskjellig fra modul til modul.
De tre første modulene vil arrangeres på
Askeladdens hus i Oslo. Den aller siste modulen skal kombineres med en studiereise til
utlandet. For å innhente verdifulle og konstruktive tilbakemeldinger vil kursserien og
dens innhold evalueres fortløpende. Legeforeningens egen visjon er å utvikle flere og
enda bedre lederkurs som morgendagens
ledere kan ha nytte av.
Daniel Wærnes
daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

erfor er jeg lege...

Legevakt er
høydepunktet
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Mitt navn er Simer Bains. Jeg studerte
medisin og gikk på forskerlinjen i Oslo.
Siden i fjor sommer har jeg jobbet som
turnuslege i Nordland. Jeg har vært ett år
på sykehuset i Lofoten og holder nå til
i Mosjøen hvor jeg har distriktturnus.
Turnus har vært et eventyr så langt,
og det har vært er privilegium å få jobbe
og bo i Nord-Norge.
Fordelen med å jobbe i Lofoten var at
det var på et lite sykehus. Vi så bredden
av sykdommer i befolkningen og vi fikk
mye ansvar. Det var en enorm overgang
fra lesesalen på Rikshospitalet, til plutselig å stå der med vaktcallingen, som
eneste lege på hele sykehuset.
Læringskurven har vært bratt og man
befinner seg mye utenfor komfortsonen.
Men så etter hvert blir man mer trygg på
seg selv og man tør å ta beslutninger. Det
er nyttig lærdom som kommer godt med
i distriktturnus, og særlig på legevakt.
Legevakt er desidert høydepunktet i
distriktturnus. Man får være med på alt
fra å bistå politi på åsted, reponere fingre,
tømme abscesser, behandle akutte astmaanfall, etc. Ingen dager er like, og jeg
liker variasjonen og spenningen.
En annen fordel med turnus i nord er
den fantastiske naturen. I tillegg til alle
de faglige utfordringene, har jeg hatt
anledning til å drive masse med friluftsliv, og da særlig fjellklatring, padling og
toppturer.
Planen etter turnus er å fullføre forskningsarbeidet fra studietiden og ta en
doktorgrad i immunmodulering og kreft.
Deretter ser jeg for meg en hverdag som
kombinerer forskning med klinikken.
Foreløpig står jeg mellom onkologi og
anestesi.
Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med
yrkesvalget mitt, og jeg gleder meg til
veien videre!
Simer Bains
Turnuslege,
Vefsn legekontor, Vefsn kommune
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