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AKTUELT I FORENINGEN

– Samfunnsmedisinerne
tar i bruk sosiale medier901

– Vi håper at flest mulig av medlemmene våre vil følge oss på Twitter, 
sier LSAs nettansvarlige Egil Bjørløw.

Bjørløw som er utpekt som styrets netts-
ansvarlige, kunne under årsmøtet på Røros i
mars fortelle at foreningen nå tar i bruk
sosiale medier for fullt.

– Vi gjør som våre kolleger i Yngre legers
forening og oppretter vår egen Facebook-
side, og vi er på Twitter, sier han og ser frem
til utstrakt kontakt med medlemmene.

– Vi har sett behovet for at nettsiden
trengte en opprydding og modernisering, og
vi har samtidig hatt et behov for å nå frem
til medlemmene gjennom flere kanaler, sier
Kirsten Toft, leder i Foreningen for leger i
samfunnsmedisinsk arbeid (LSA). 

– Styret tror også at medlemmene vil ha
utbytte av å kunne benytte nettsiden som en
oppdatert kunnskapsbase og har derfor
utpekt Egil Bjørløw som nettansvarlig, for-
teller hun.

Ønsker flere 
samfunnsmedisinere velkommen
Kirsten Toft forteller videre at de ser en gle-
delig utvikling i at flere yngre leger velger
samfunnsmedisinen. Hun understreket også
betydningen av den faglige aksen i sam-
funnsmedisinen og oppfordret alle LSAs
medlemmer til også å melde seg inn i den
fagmedisinske foreningen Norsam (Norsk
samfunnsmedisinsk forening).

LSA er en forening i noe vekst, og per 1.2.
2014 hadde foreningen 908 medlemmer.

288 av disse er kvinner. 47  % av medlem-
mene under 50 år er kvinner, og for første
gang er det også flertall av kvinner i LSAs
styre.

– I løpet av inneværende periode vil vi
primært jobbe med å fremme rekruttering av
leger til samfunnsmedisinen, forteller Kirs-
ten Toft. – Det vil vi blant annet gjøre ved å
arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår for
samfunnsmedisinere, mulighet for spesiali-
sering, faglig utvikling, nettverk og fag-
miljø.

– Foreningen ønsker også å utvikle et bre-
dere kontaktfelt med medlemsmassen, slik
at styrets arbeid kan reflektere det som opp-
tar medlemmene. Vi ønsker å styrke sam-
arbeidet og kontakten mellom styret og de
lokale tillitsvalgte, og vil gjerne ha på plass
et system med årlige medlemsmøter om-
kring i landet, sier hun.

Toft sier også at de ønsker å formidle
opplevelsen av at samfunnsmedisinsk kom-
petanse er etterspurt, dvs. det vi kan kalle
samfunnets forståelse for behovet for sam-
funnsmedisinsk kompetanse i beslutnings-
prosesser.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Kan ikke ha
en bedre jobb!901

erfor er jeg lege...

Tenk at jeg kan kombinere min største
fritidsinteresse med arbeid, hver dag, og
til og med motta lønn for det.

Idrettsinteressen har vært der siden jeg
noterte rundetider fra skøyte-VM som
liten. De siste ukene har jeg kunnet følge
Sotsji-OL med stor faglig interesse og –
ikke minst – god samvittighet.

Det var ikke gitt at jeg skulle bli lege.
Men som 18-årig utvekslingsstudent i
Baltimore fikk jeg være med en bekjent
av familien, en ung anestesilege, på lør-
dagsvakt ved Johns Hopkins Hospital.
At jeg fikk henge i frakkeskjøtene hans
denne kvelden, var kanskje den avgjø-
rende opplevelsen. Interessen for anatomi
og fysiologi skyldtes nok først og fremst
at jeg som ivrig volleyballspiller tidlig ble
nysgjerrig på hvordan trening virker, og
hvordan trene riktig. Diverse trenerkurs
ga ikke ordentlige svar. Men jeg erfarte at
medisinerstudiet var et lovende utgangs-
punkt for å fordype seg i idrettsfysiologi,
og samtidig lære et yrke som lege. Da
jeg fikk et studentstipend fra NFR ved
Muskelfysiologisk institutt med profes-
sor Lars Hermansen som veileder, var det
gjort. Forskningsinteressen, og interessen
for idrettsmedisin, var vakt for alvor.

Jeg synes jeg er heldig, som har en
arbeidsdag som kombinerer idrett, medi-
sin og forskning. I tillegg får jeg lov til å
undervise, som doktortittelen opprinne-
lig signaliserte (lat. docēre, undervise).
Hvis jeg skulle trekke frem én del av job-
ben som aller mest givende, så måtte det
være møtene med studenter og stipendia-
ter, enten de skjer i auditoriet, rundt
møtebordet, eller én til én. Jeg klarer
ikke å se at det går an å ha en bedre jobb!

PS. Er du nå nysgjerrig på hva 
vi steller med, sjekk 
www.klokeavskade.no.

Roald Bahr MD PhD, professor og leder

Oslo Sports Trauma forskningssenter
Olympiatoppen

Se videointervju her:
legeforeningen.no/derfor

LSAs styre fra 2013 – 15. Fra venstre: Inger Williams, Barbro Kvaal, Toril Hagerup-Jenssen, Ole Johan Bakke, 
Kirsten Toft, Karin Rønning og Egil Bjørløw. Foto LSA


