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– En stor ære1207

Dette er en enormt inspirerende dag og en enormt inspirerende pris, 
sa en glad og rørt Clara Beate Gram Gjesdal da hun mottok Legefor-
eningens lederpris for 2015.

Gram Gjesdal er avdelingsdirektør ved Rev-
matologisk avdeling, Haukeland universi-
tetssykehus. Avdelingen har vunnet flere
priser innenfor HMS, og scorer høyt på pa-
sientsikkerhetskultur og epikrisetid.

– Dette er også en pris til Helse Bergen
som har organisert seg på den måten at vi
ledere får påvirkningsmuligheter, hand-
lingsrom og totalansvar for det vi er satt til å
gjøre. Helse-Bergen har en genuin interesse
for avdelingen og de ansatte, sier hun.

Avdelingen skal skinne
Gram Gjesdal forteller at hun har en svært
inspirerende leder som får ut det beste i henne.

– Jeg ønsker å være en leder som får det
beste ut av mine ansatte, får dem til å trives og
får avdelingen til å skinne. Vi vil gi god be-
handling slik at pasientene skal være fornøyd
med oss. Det er jo det aller beste, sier hun.

– Og når pasientene får det, så blir legene
fornøyd og sykepleierne fornøyd. Vi er et
stort fellesskap som drar dette lasset frem-
over. Jeg har ansvaret, men er helt avhengig
av at jeg har gode folk på lag med meg som
er villige til å involvere seg i driften og drive
en stadig forbedringsprosess. Og det er jo de
som har skoen på som sitter daglig med
pasienter som vet hva de trenger.

Gram Gjesdal benyttet også anledningen
til å takke Legeforeningen for å ha satt
ledelse på agendaen.

– Selv lot jeg meg friste inn i ledelse for
sju år siden, sa hun.

I juryens begrunnelse for tildelingen vises
det blant annet til at Clara Beate Gram Gjes-
dal har klart omstillingen fra en stor senge-
post til overveiende poliklinisk drift, og at
hun har klart å kombinere økonomiske
utfordringer med å fokusere på faglige mål
og trivsel. Hun tar med ansatte i endrings- og
beslutningsprosesser, er oppmerksom på og
ser alle. Hun er kreativ og løsningsorientert,
har god oversikt over økonomien og har
ledet avdelingen med «grønne tall» også i
vanskelige år.

Skaper forståelse og stolthet
Det er første gang Legeforeningens leder-
pris deles ut på landsstyremøtet.

– Prisen skaper forståelse og stolthet for
en veldig viktig del av legearbeidet, sa pre-
sident Hege Gjessing ved overrekkelsen.

Lederprisen deles ut til en lege som er
medlem av Legeforeningen, og som over
noe tid har vist god vilje og evne til dialog
med ansatte, og  utvist god ledelse mot tyde-
lige faglige økonomiske mål for virksom-
heten. I tillegg skal prismottakeren ha bidratt
til at ansatte er motivert, ha tatt medansvar
for driften og utviklingen av virksomheten.

Se videointervju på www.legeforeningen.no/
landsstyremote

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Petter Risøe, Lege i spesialisering, 
Akershus universitetssykehus
– Som Yngstlegerepresentant på sitt første
landsstyremøte har det vært et privilegium å
tilbringe tid med tillitsvalgte fra vårt lang-
strakte land og se innsatsen de legger ned for
sine kollegaers rettigheter.

Den viktigste saken som helhet var nok
landsstyrets klare tilbakemelding til helse-
ministeren om at sykehus uten akuttkirurgi
er en dårlig idé. For meg personlig var det
foreningens arbeidsprogram, der landsstyret
betonet arbeidet med å kjempe for legers rett
til å si fra og fortsatt trykk for at leger i spe-
sialisering sikres trygge arbeidsvilkår gjen-
nom et hovedprinsipp om fast ansettelse.

Sara Gilani, medisinstudent, 
Nmf Utland
– Dette er mitt første landsstyremøte og jeg
synes det var spennende å være med. Det var
faglig stimulerende og engasjerende, men
også fylt med kulturelle innslag og god under-
holdning. Det å kunne møte engasjerte frem-
tidige kolleger fra så mange forskjellige spe-
sialiteter, var veldig hyggelig og motiverende.

Personlig syntes jeg den viktigste saken var
«Akuttfunksjoner i sykehus». Det kan være av-
gjørende for kritiske pasienter å få nødvendig
behandling i tide, å fjerne hele eller deler av nå-
værende struktur kan få store konsekvenser og
er ikke forsvarlig i mange tilfeller. Det er også
grunnleggende at studenter og nyutdannede
leger får erfaring fra akuttmedisin og tilnærmet
samme grunnkompetanse ved de forskjellige
sykehusene, noe dette ikke tilrettelgger for,
heller tvert i mot. Det var betryggende å se den
brede enigheten i foreningen under debatten.

Clare Beate Gram Gjesdal er svært glad for lederprisen. Foto Thomas Barstad Eckhoff
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