AKTUELT I FORENINGEN

Helseministeren til landsstyremøtet
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I slutten av mai møtes 142 delegater, politikere, interesserte leger og
inviterte gjester til landsstyremøte i Oslo. Helseminister Bent Høie (H)
og Kjersti Toppe (Sp) deltar under den helsepolitiske debatten.

497

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

GOD STEMNING: Landsstyremøtet – møteplass for inspirasjon, engasjement og påfyll. Foto: Thomas Barstad
Eckhoff

Norsk nevrologi og Norsk nevrologisk
forening har stor aktivitet, og mange legger ned en betydelig innsats. Det viser
både aktiviteten under Nevrodagene som
samler svært mange nevrologer, vårmøtene og ikke minst den årlige Hjerneuken. Både nasjonalt og internasjonalt er
nevrologien og nevrofagene blant de
mest aktive av de medisinske fagfelt.
Nevrodagene som går over fem dager,
bidrar til god kommunikasjon mellom
nevrologene og ulike deler av landet og
er den viktigste nasjonale nevrologikongressen for norske nevrologer. Her er
foredrag ved sentrale fagpersoner, samt

Nærhet til mennesker

tjeneste. Ikke minst er møtene en arena for
å skape kontakt og godt sosialt samvær.
Årets møte finner sted på Soria Moria
Hotell- og konferansesenter fra 24. – 26. mai.
Det er åpent for alle medlemmer.
I Tidsskriftet nr. 8 blir det en fyldig
omtale av flere av sakene som skal opp til
behandling.

Annethvert år, når det ikke er valg på delegater, holdes landsstyremøtene i Oslo. Med
dette som bakteppe har sentralstyret valgt å
gi landsstyremøtene i og utenfor Oslo ulik
profil. På møtene i Oslo legges det mer vekt
på å ha tid til debatt om sentrale helsepolitiske temaer.
På landsstyremøtene utformes Legeforeningens helsepolitikk og faglige utvikling.
Her diskuteres alt fra aktuelle helsepolitiske
problemstillinger til spørsmål knyttet til
organisasjonsutvikling, utdanning og turnus-

Aktive nevrologer

erfor er jeg lege...
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70 – 80 presentasjoner med poster- og
muntlige presentasjoner fra nevromiljøet. Mange unge nevrologer får her mulighet til å ha sin første forskningspresentasjon. Nevrodagene arrangeres årlig i
Oslo i uke 11 samtidig med den internasjonale Brain Awareness Week.
Nevrologifaget er attraktivt og det er
god rekruttering. Trykket er særlig stort
rundt de største byene, ikke minst i Oslo
der nevrologien står veldig sterkt. Verdens
andre professorat i nevrologi gikk for
eksempel til den norske legen Christopher
Blom Leegaard (1851 – 1921), Rikshospitalet allerede i 1896.

Som 12- åring bestemte jeg meg for å bli
barnelege. At en familievenn fortalte om
sitt arbeid som pediater, var inspirerende.
Far som var teolog, hadde begynt på medisinstudiet, men glemte aldri legedrømmen.
Det var nok medvirkende til mitt yrkesvalg.
Året som pleiemedhjelper på Haraldsplass
Sykehus i Bergen bekreftet mitt valg. Jeg
ble aldri pediater, ble bevisst at i en voksende familie ga to sykehusjobber for lite
fleksibilitet. Da jeg fikk tilbud om å overta
en allmennpraksis i Grimstad, sa jeg ja.
Solopraksis i et verneverdig lite hus i byens
sentrum. Balansekunst i forhold til familie
med tre barn – krevende, men vellykket.
Og hvorfor: jo, gleden og inspirasjonen ved
å jobbe tett med mennesker. Pasientene gir
tillit og tillatelse til å følges gjennom livets
små og store hendelser.
Allmennmedisin som fag startet sin
blomstringstid på begynnelsen av 1980tallet. Etterhvert kjente jeg at jeg ble «allmennlege i min sjel». Lysten til å være
med å forme faget og bidra til kvalitet
vokste frem. Det har blitt spennende samarbeid gjennom prosjekter ved Universitetet i Oslo, i Legeforeningen, Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Det ble bøker,
artikler, undervisning og retningslinjer.
Samhørighet med kolleger i Grimstad og
forskergruppen i Arendal har betydd mye.
Over 30 år i førstelinjen, stor arbeidsbelastning og betydelig ansvar. Utbrent?
Har kjent på det og da tenkt: nå må du
skifte beite en stund. Legeutdannelsen gir
muligheter; jobb på sykehus, arbeid og
forskning på et lite sykehus nord i Tanzania. Som veileder i allmennmedisin har
jeg en ideell mulighet til fortsatt å holde
faget levende. Tett kontakt med mennesker, kommunikasjon, tillit. Det er viktig i
livet og var grunnlaget for mitt yrkesvalg.
Kari Hilde Juvkam, fastlege
Grimstad Legesenter, Grimstad

Tidsskr Nor Legeforen nr. 5, 2016; 136

497

