
                     

                                                   ÅRSMELDING HLR 2013 

Dette er en tjeneste det stadig blir mere bruk for, det ble rekordantall i kollegastøttesamtaler siste 

år. 

Ellers har vi deltatt på års-samlingen i Oslo og vi har hatt samlinger både i Stavanger  og i Haugesund. 

Selv om en årsmelding vanligvis ikke skal være preget av hypoteser, tillater jeg meg å gi mulig 

forklaring på hvorfor behovet er større enn tidligere. 

Det virker som det mangler inkluderingskultur i forhold til de som får problemer. 

De fleste av oss har "en gullkantet" duskelue og kommet igjennom livet med stor grad av 

vellykkethet. Men ærede kollegaer vi må respektere at det er et godt menneske i oss alle selv om 

man ikke har klart "samarbeidsnåløyet" med samme gode opplevelse. Vi må vise en større grad av 

empati og god veiledning istedenfor å mere eller mindre bevisst gjøre samarbeidet enda 

vanskeligere. 

Det er ofte en engstelse hos unge kollegaer for ikke å få seg jobb, det utøves ofte av den grunn en 

irrasjonell markedsføring av seg selv. Dette kan gi seg utslag i større grad av usikkerhet enda mere 

angst etc. etc. Vi må ikke kopiere næringslivet's kultur " the survival of the fittest"! 

Det er ikke vanskelig å se hvor problemene er størst og de er gjengangere. 

Nå er det alltid 2 sider av et problem, men det er påfallende ofte at det er de etablerte som ikke 

oppfatter det slik! 

Det er også mulig å bruke nettet til å gi en anonym kritikk av oss som leger, det oppleves selvfølgelig 

også som en belastning. 

Tilsynsmyndighetene deler ut en del advarsler som blir lagerført og lagt sammen for eventuelle 

klager i ettertid. 

Dette er totalt sett blitt et alvorlig problem! 

TENK på å utøve en kultur som ivaretar oss ALLE! Ikke si at " dette gjelder ikke oss" enten det er 

tilsynsavdelingen eller sykehusavdelinger/kommunale byråkrater/legesentra o.l. 

SELVERKJENNELSE er en OPERASJON det ikke finnes BEDØVELSE for!!!! 
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