
PRESENTASJON AV STYRET

GUNNAR RAMSTAD
62 år gammel, fastlege. Har 
arbeidet i 36 år ved Fana Le-
gekontor. Nå inne i min tredje 
periode som leder av Hordaland 
legeforening.

Har til sammen vært 18 år i 
styret i HLF, fordelt på 3 perio-
der. Har over en periode på 30 
år hatt sammenhengende til-
litsverv i legeforeningen, lokalt 
og sentralt. Tillitsvalgtarbeidet 
er svært givende og fører til 
kontakt med flotte kolleger over 
hele landet, innen mange fagfelt. 
Slike kollegiale kontakter har 
vart over mange år, og viser at 
tillitsvalgtarbeidet gir mye mer 
enn det koster. 

ARLEEN AUNE
Jeg er oppvokst i Bergen og 
tok medisinstudiet her. Jeg 
var et halvt år i Hardanger i 
distriktsturnus, men lengtet 
fort tilbake til storbylivet og har 
nå unnagjort 4 år av indremedi-
sinsk spesialisering på Hauke-
land sykehus. For tiden jobber 
jeg på Lungeavdelingen. 

Jeg har vært aktiv i YLF siden 
våren 2015 og syns det er spe-
sielt viktig å sikre en forsvarlig 
arbeidsbelastning. I Hlf-styret 
er jeg valgt inn av årsmøtet.

ØIVIND WESNES
Jeg har jobbet som allmennlege siden 
1983, hele tiden i de samme konto-
rene i Nygårdsgaten 4, og sammen 
med kollega Axel Heienberg. Jeg har 
dermed fått med meg flere måter å 
organisere allmennlegetjenestene 
på. Da vi startet, måtte man ha en 
anbefaling fra kommunen for å få 
etableringstillatelse. Den gangen 
levde vi av egenandelene og refusjo-
nen. Etter kort tid ble drifttilskudd-
modellen innført, klasse 1, 2 og 3, og 
i årenes løp hadde vi årlige forhand-
linger med Bergen kommune for å få 
riktig driftsklasse. De siste årene har 
jeg altså vært «fastlege» med et per-
sonlig listeansvar. Siden 2013 har vi 
utvidet vår tolegepraksis kraftig, og 

vi er nå 5 fastleger i kontorfellesskap. 
Siden ca. 2003 har jeg vært til-

litsvalgt for Allmennlegeforeningen 
i Hordaland, og dermed sittet som 
allmennlegerepresentant i HLF sitt 
styre. Av samme grunn har jeg også 
vært medlem i Allmennlegeforenin-
gens Landsråd, og også sittet som 
AF region vest sin representant i 
Legeforeningens landsstyre. I mange 
år har jeg fungert som sekretær 
for HLF sitt styre; en oppgave vår 
organisasjonskonsulent har overtatt 
høsten 2017.

ESTER KRINGELAND
Jeg er spesialist i indremedi-
sin og under spesialisering 
i kardiologi. Etter at jeg ble 
uteksaminert fra Universitetet 
i Bergen i 2008 har jeg primært 
jobbet som lege i spesialisering 
på medisinsk avdeling ved 
Haugesund Sykehus og sene-
re ved Hjerteavdelingen ved 
Haukeland Universitetssykehus. 
I 2018 ble jeg PhD stipendiat 
ved Universitetet i Bergen. Jeg 
er vara-avdelingstillitsvalgt for 
medlemmer av Legeforeningen 
ved UiB.
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