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AKTUELT I FORENINGEN    

erfor er jeg lege...

Det eneste rette2114

Jeg var tre år eller deromkring. Det er
mitt første minne. Jeg var syk. I mitt
hode holdt jeg sikkert på å dø, for
mamma og pappa hadde ringt etter lege.
Og nå sto vi der, på kaia, og så doktor-
båten komme. Doktor Glatvet het den.

Jeg innbiller meg at legen som hoppet
i land hadde islender på seg – sånn hvit
ullgenser med sorte lus i. Etter all sann-
synlighet var det matrosen som hoppet i
land og legen satt nede i båten og ventet,
men pyttsann.

Da jeg vikarierte hjemme og selv kjørte
rundt med Æsculap lette jeg i de gamle
journalene. Og joda, jeg hadde blitt under-
søkt som treåring. Og jeg hadde feber. Jeg
kom ikke til å dø, og jeg er usikker på om
jeg en gang trengte penicillin. Men møtet
gjorde et uutslettelig inntrykk.

Gjennom hele medisinstudiet, der vi ble
overøst med sykehusmedisin og uketje-
nester på UNN har bildet stått fast i hodet
mitt. Legen, han på båten, han som kom
når jeg ble syk. En sånn en ville jeg bli.

Derfor var planen å flytte hjem, kjøre
samme båt og dra hjem til syke. Kjærlig-
heten ville det litt annerledes, jeg havnet
et par kommuner lengre nord. Men langt
nok fra sykehus til at jeg er komfortabel.
Og jeg har endret mitt syn på hjemme-
besøk. Jovisst drar vi ut, av og til med
båt, men den beste jobben gjør jeg på
kontoret. Med hjelpepersonell, ambulan-
sepersonell og de andre legene.

For den ensomme legen fremst på
båten var nok litt feberfantasi også, man er
ikke alene her ute. Men man betyr noe. Og
en dag er det kanskje ei anna jente, som
med feber fikk låne stetoskopet og ta en
CRP på mammaen sin, som tenker at lege,
det er det jeg skal bli når jeg blir stor.

For du vet aldri hvor stort det lille du
gjør akkurat da kan bli….

Laila Didriksen

Kommuneoverlege, Gildeskål 

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

Ny bank- og forsikringsavtale
med gode betingelser2114

Legeforeningen har inngått avtale med Danske Bank og Storebrand 
om medlemstilbud på bank- og forsikring etter en omfattende anbuds-
konkurranse.

– Legeforeningen er opptatt av at medlem-
mene til enhver tid får de gunstigste bank-
og forsikringstjenestene markedet kan tilby,
sier generalsekretær i Legeforeningen Geir
Riise og viser til at avtalen sikrer at de fleste
totalt sett vil oppnå besparelser. Samtidig
understreker han at ingen gjennom den nye
avtalen, tvinges ut av sine kundeforhold til
DNB.

– Det er som den eksisterende avtalen
med DNB et tilbud til medlemmene og
ingen plikt, sier han.

Riise opplyser at Legeforeningen står
sammen med 11 av 13 Akademikerne-for-
eninger med likelydende avtaler og at dette
har gjort det mulig å oppnå svært gode
avtaler. Blant annet var forsikringstilbudet
i Storebrand det absolutt beste i anbudskon-
kurransen.

Erstatning ved skader
– Avtalen sikrer at en svært høy andel av
innbetalt premie går til utbetaling av erstat-
ninger ved skader. Det betyr at minst mulig
av premien medlemmene betaler, blir igjen
i Storebrand, sier Geir Riise. Skadeutbeta-
lingene vil alene avgjøre den fremtidige pre-
mieutviklingen.

De øvrige forsikringene er å betrakte som
individuelle forsikringer, som innebærer at
det enkelte medlem er forsikringstaker.
Disse forsikringene blir værende i DNB og
må flyttes til Storebrand av den enkelte. For
å sikre at flest mulig flytter forsikringene til
Storebrand, garanterer Storebrand minst like
gode vilkår til en pris som er lavere eller lik
forsikringen medlemmet hadde i DNB i
2014. Garantien er imidlertid tidsbegrenset,
så det vil bli viktig å benytte seg av den.

Rabatter godskrives
– Danske Bank tilbyr fra 1.1. 2015 meget
gode bankbetingelser, forteller Riise. Tilbu-
det sikrer blant annet langt bedre sikkerhet
for at prisene til enhver tid er meget konkur-
ransedyktige. Danske Bank tilbyr også et
meget godt kundeprogram. Betalingskor-
tene vil være profilert med foreningens logo
og knyttes til fordeler som foreningen har
avtale med av andre leverandører. Rabatter

vil da automatisk bli godskrevet medlemmet
ved betaling.

Enkelt å bytte
Geir Riise påpeker at det er lagt stor vekt på
at bytte av bankforbindelse skal være meget
enkelt. Han legger til at bytte er kostnadsfritt
for medlemmene. Et stort dedikert team i
Danske Bank vil gjøre jobben raskt og effek-
tiv etter at medlemmet har initiert et bank-
bytte. Dette gjelder også skifte av lån.

– Eventuelle fastrentelån er jo i utgangs-
punktet bundet, og en flytting av et slikt lån
vil kunne innebære at renteforskjellen må
kjøpes ut dersom fastrenten er høyere enn
rentesatsen den måles mot på det tidspunkt
man ønsker å flytte lånet, sier han.

Avtalen med DNB løper ut 31.12. 2014 og
blir erstattet av de nye avtalene fra 1.1. 2015.

Mer informasjon om avtalen finnes på
www.legeforeningen.no/medlem.

Det vil i tiden frem mot årsskiftet bli pub-
lisert fortløpende informasjon på nettsidene.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Geir Riise viser til at den nye avtalen sikrer at de 
fleste totalt sett vil oppnå besparelser. Foto Thomas 
Barstad Eckhoff


