PRESENTASJON AV STYRET

Presentasjon
av styret
Det nye styret i Hordaland legeforening er godt i gang med
styreperioden. Noen ansikter er nye, andre har lang fartstid.
Vi vil gjerne introdusere oss!

Gunnar Ramstad

Leder
60 år gammel, fastlege. Har
arbeidet i 34 år ved Fana Lege
kontor. Nå inne i min andre
periode som leder av Hordaland
legeforening.
Har til sammen vært 16 år i
styret i HLF, fordelt på 3 perioder. Har over en periode på
30 år hatt sammenhengende
tillitsverv i legeforeningen,
lokalt og sentralt. Tillitsvalgt
arbeidet 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.

Anne Laue

Valgt av årsmøtet
Dette er min andre periode
som årsmøtevalgt i styret i Hlf.
Jeg har vært lokal tillitsvalgt
i 2 perioder og leder av kurs
komiteen i 4-5 år.
Jeg har vokst opp i Bremen
og studert i Kiel (og et vinter
semester i Wien). Tok en tysk
doktorgrad (i Kiel) på arbeidsbetingelser og trivsel av
allmennleger i 1999. Min personlige konklusjon ut av all
denne forskningen var at jeg
aldri skulle bli allmennlege.
Nå har jeg jobbet som fast
lege på Frekhaug siden 1998,
blitt etter hvert spesialist i
allmennmedisin og trives fortsatt med det! Jeg har samtidig
arbeidet som praksiskonsulent
på Haraldsplass Diakonale
Sykehus siden 2008.

Cathrine Rath
Pedersen

Representant for NMF
Jeg er 21 år og kommer fra Bergen. Jeg studerer medisin på 3.
året ved UiB og er lokallagsleder
i Nmf Bergen. Dette er mitt
tredje år som tillitsvalgt i Nmf.
Saker jeg er særlig opptatt av er
studieopptaksordninger, kjønnsbalanse på medisinstudiet og
lønn for medisinstudenter uten
lisens.
Utenom studiet jobber jeg
deltid på en rehabiliterings
avdeling i Helse Bergen, og jeg
driver med førstehjelpsundervisning i Norsk Folkehjelp.
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Tord Moltumyr

Representant for LSA
Jeg har nå begynt i min 6.
periode som styremedlem i
HLF og fylkestillitsvalgt for LSA.
Jeg er cand.med. fra UiB 1993 og
spesialist i allmennmedisin fra
2001. Fra 1995 har jeg jobbet i
Meland kommune som fastlege,
og fra 2000 som kommuneoverlege i kombinasjon med ulike
lederstillinger. For tiden er jeg
i tillegg kommuneoverlege i
Radøy kommune som fra 2020
går sammen med Lindås og
Meland til den nye Alver
kommune.
Jeg er medlem i landsrådet i
LSA og har siden 2015 representert HLF i landsstyret i Dnlf. I
HLF var jeg nestleder 2011-2015.
Siden 2015 har jeg vært kasserer
i HLF.
Jeg er opptatt av utvikling
av kommunale helsetjenester,
og har engasjert meg i ulike
deler av samhandlingsreformen.
Leder nå samarbeidsutvalget
mellom de 9 Nordhordlandskommunene og sykehusene.
Min ambisjon i HLF-styret er
å bringe inn det samfunns
medisinske perspektiv, og bidra
til gode og opplyste interne
diskusjoner. Sammen med de
andre yrkesforeningene i styret
har vi ansvar for å arbeide for en
samlet og kraftfull legeforening.
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Kristin Sæle

Representant for OF
Arbeider som overlege ved
nefrologisk seksjon ved medisinsk avdeling på Haukeland
Universitetssjukehus. Spesialist i indremedisin, geriatri og
nefrologi. Etter turnustjeneste
i Nord Norge arbeidet jeg noen
år i primærhelsetjenesten før
spesialistutdanning i sykehus.
Varaforetakstillitsvalgt for OF
i Helse Bergen fra høsten 2017.

Arleen Aune

Valgt av årsmøtet
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 indremedisinsk spesialisering på Haukeland sykehus. For tiden jobber
jeg på Lungeavdelingen.
Jeg har vært aktiv i YLF siden
våren 2015 og syns det er spesielt viktig å sikre en forsvarlig
arbeidsbelastning. I Hlf-styret er
jeg valgt inn av årsmøtet.
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Solveig Aalstad Jonasson

Representant for YLF
Studerte medisin ved UiB, ble
uteksaminert i 2009 og hadde
turnustjeneste ved Voss sykehus
og Åsane Legekontor. Flyttet
deretter nordover og jobbet
som Lege i spesialisering ved
medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Vesterålen, lokalisert
i Stokmarknes. Etter noen år
borte fra Bergen ble savnet for
stort, og i januar 2014 begynte
jeg som LIS ved medisinsk avdeling, Haukeland Universitets
sykehus, der jeg har fortsatt
frem til nå. Holder for tiden
på med spesialisering i indremedisin og grenspesialisering i
infeksjonssykdommer.
Har vært tillitsvalgt i flere
perioder, som lokal tillitsvalgt
både ved NLSH Vesterålen og
ved medisinsk avdeling Haukeland. Siden september 2017 ble
jeg valgt inn som vara Foretakstillitsvalgt i Helse Bergen.
Mine hjertesaker som tillitsvalgt er trygge og gode arbeidsvilkår, faste stillinger, forsvarlige
arbeidsforhold på vakt og legers
arbeidstid.

Karin Stang Volden

Representant for PSL
Jeg er spesialist i indremedisin/
lungemedisin, arbeider ved
Spesialistsenteret på Straume,
hvor jeg treffer med voksne og
barn med luftveissymptomer.
Jeg har fartstid innen tillitsvalgtsystemet Ylf Helse Bergen,
og har nå sittet i Hlf-styret for
PSL i 6 år.
Siden 2011 har jeg vært tillits
valgt for avtalespesialistene i
Hordaland samme med Yngvild
S. Hannestad og Signe M. T. von
Stefanides. Jeg sitter i Regionsutvalget Vest og i samarbeids
utvalget PSL Helse Vest.

Eva Gerdts

Representant for LVS
Jeg er spesialist i indremedisin
og hjertesykdommer. Arbeider
som professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen
(UiB) og som seksjonsleder ved
Hjerteavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus.
Jeg er hovedtillitsvalgt for
medlemmer av Legeforeningen
ved UiB.

Øivind Wesnes

Representant for AF
Jeg har jobbet som allmennlege
siden 1983, hele tiden i de samme kontorene 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 refusjonen. Etter kort tid ble
drifttilskuddmodellen innført,
klasse 1, 2 og 3, og i årenes løp
hadde vi årlige forhandlinger
med Bergen kommune for å få
riktig driftsklasse. De siste årene har jeg altså vært «fastlege»
med et personlig listeansvar.
Siden 2013 har vi utvidet vår
tolegepraksis kraftig, og vi er 
nå 5 fastleger i kontorfellesskap.
Siden ca. 2003 har jeg vært
tillitsvalgt for Allmennlegeforeningen i Hordaland, og dermed
sittet som allmennlegerepresentant i HLF sitt styre. Av samme
grunn har jeg også vært medlem i Allmennlegeforeningens
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.

Anne Kristine Jordal

Representant for NAMF
Jeg tok utdannelsen min på
Universitetet i Bergen, og dro
siden til Tromsø/Kvænangen
hvor jeg hadde turnustjeneste
og arbeidet som kommune
lege fra 2000-03. Siden har jeg
jobbet mange ulike steder, blant
annet som fastlege på Lindås fra
2005-10 og som bedriftslege på
Statoil Mongstad 2010-13. Er nå
bedriftslege i Framo AS.
Har sittet i Hlf-styret som
tillitsvalgt for NAMF siden 2015.
Sitter også i landsrådet i Norsk
Arbeidsmedisinsk forening og i
IA-rådet Hordaland.
Jeg mener at man – uavhengig av system og ramme
vilkår – bør arbeide på tvers av
yrkesprofesjoner for å bevare
autonomien og integriteten til
legestanden. Opptatt av legers
arbeidsvilkår og autonomi.
Dette henger uløselig sammen
med god utøvelse av faget,
og med det, trygg pasient
behandling i alle ledd.
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