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          Oslo 27. august 2021 

 

Tusen takk! 

Takk for et jubileumsmøte med et godt faglig program, en flott sosial ramme og mange interessante 

diskusjoner! Heldigvis greide vi å gjennomføre et fysisk møte med rekordstor oppslutning til tross for 

den pågående pandemien. 

Takk for alle bidrag fra dere som var med som arrangører, foredragsholdere og deltakere.  

Uten dere hadde ikke gjennomføringen av jubileumsmøtet vært mulig.  

Takk for alle innspill som bidro til refleksjon og dermed påvirkning i hvilken retning PSL skal fortsette. 

Dette engasjementet hos dere medlemmer, som er så viktig også på andre arenaer, for at PSL skal 

være synlige og få gjennomslag.  

Takk til dere som stilte til valg, og spesielt til dere som utgjør det nye styret i PSL. Dere har påtatt 

dere et spesielt ansvar på vegne av medlemmene!  

Noen av dere har hatt verv fra tidligere, for andre er det første gang. Uansett kan dere se fram til et 

viktig og inspirerende arbeid i Legeforeningen med kolleger i tillegg til et sekretariat i front. Noe av 

det dere skal jobbe med er langvarige prosesser, slik undertegnede også har erfart i to perioder som 

leder i PSL.  

Saker som utfasing og omdisponering av hjemler, innføring av ISF og felles registrering til NPR og 

Helfo er noe av det som har pågått lenge og som kommer tilbake etter noen års pause.  

Tillitsvalgts arbeid kan med andre ord være en tålmodighetsprøve.  

Men det er også en mulighet til å tilegne seg ny kunnskap, utvide nettverket, få inspirasjon og bruke 

andre sider av seg selv.  

Dette er noe av det jeg i takknemlighet ser tilbake på etter fire år som leder i PSL. 

Takk til dere alle, og takk for meg!  

Og husk: Vi gir oss ikke, og sammen er vi sterke!  
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