
                     

ÅRSMELDING HLR (Helsetjeneste for leger i Rogaland) 2020 

Det har vært et surrealistisk år med krevende oppgaver  for alle i helsetjenesten. 

Det er slik at når den antatt sikre plattformen begynner å svikte så kreves det mere av alle oss andre 

og hver enkelt. 

 

I så store organisasjoner som helsetjenestene representerer så er det svært krevende å komme til 

som ung lege og forsøke å finne veien  videre i et villnis av muligheter som er et tidsperspektiv 

med  komplett  uforutsigbarhet. 

Jakten på turnusplass og fremtidig yrkeskarriere preges av  tilfeldigheter og flaks bare å få en jobb. 

Dette fører tydeligvis til store spenninger som er forbundet med en "markedsføring" av seg selv. Sagt 

på en annen måte: jeg tar det jeg får.  

Dette miljøet preges faktisk også en del av de erfarne legene av. 

Så kommer et problem som går igjen, det kan lett bli oppfattet som negativt dersom det blir kjent at 

man har søkt hjelp for sine bekymringer, eller at man har søkt så mange jobber at det må være noe 

som ligger bak som igjen gjør at man ikke får jobb? 

Opp i dette er det kommet et "coversamfunn" som skaper en tilnærmet surrealistisk tilværelse.  

Åpenhet- og rettferdighet er kvalifikasjoner som blir satt på prøve. Videre er det 

formidlingskvaliteten som  nok mangler hos mange. 

 

Vi mangler en  støttelege blant fastlegene i nordfylket fortsatt. 

Jeg har vært der oppe to ganger til samtaler og jeg har vært en gjestevisitt  på fredagsmøte 

(sykehuset) med tanke på informasjon og proaktiv informasjon. 

Syd-Vesten med sin udmerkede redaktør, har plassert informasjon om støttelegene  på en maksimalt 

iøynefallende  side! 

 

Det vil nok være behov for oss i økende grad og derfor bør det bli et kvalitetsstempel at man søker 

hjelp og forståelse hos erfarne kollegaer. Men taushetsplikten er som kjent på det strengeste. 

 

Stavanger 12.01.2021 

Terje Vevatne, avdelingsleder for HLR 

 

 

 

 


