
Tove Rutle har fått NSDM sin nye pris, Ellisif Wessels minnepris.  
Hun får den for sin unike innsats for gode helsetjenester via samarbeid. 

Prisen går ut fra NSDM sin egen stab og de-
les kun ut i helt spesielle tilfelle og til ikke-
leger.

Tove Rutle organiserer, skriver, snakker 
og evner å holde flere krefter sammen med 
sin store arbeidsinnsats i et enormt nett-
verk av fagpersoner - alltid på en støttende, 
klok og smidig måte. Hun ser og husker 
enkeltmennesker!

Vi er mange som setter stor pris på Tove 
Rutle, men det er tusenvis flere leger, med-
arbeidere og pasienter som år etter år nyter 
godt av hennes utrettelige arbeid.

I hele 25 år har Tove Rutle vært krumtap-
pen Utpostens redaksjon - et jubileum i seg 
selv! 

Hun har også i flere tiår vært sentral i ar-
rangementskommiteen for Primærmedi-
sinsk uke (PMU), allmennlegekontorenes 
egen uke i Oslo som arrangeres hvert andre 
år.

Tove har i flere tiår vært sentral i Norsk 
helsesekretærforbund. Hun har vært en 
viktig kursarrangør for medarbeidere på 
legekontor og leger. Hun har spesielt job-
bet for å styrke faget og bidratt til å sette 
søkelys på samspillet innad i et legekontor. 

Diktet «de mektige» av Per Olav Kaldestad 
var karakteristisk nok hennes valg i Utpos-
tens lyrikkstafett i fjor høst, en spalte hun 
selv har ansvar for: 

De mektige
Å vera mektig
er å vera ytterst
følsom, var for den minste
ubalanse i lufta,
alltid klar
til å gi dei
rette
kjærteikn,
ta den andre
nøye for seg,
få tak i
dei små forandringane
og venda dei
til det gode.

Ellisif Wessel (1866–1949) var, som Tove 
Rutle, gift med en markant allmennlege.  
Ellisif kom nygift fra Sør-Norge til Sør- 
Varanger og Kirkenes i 1886 og ble raskt en 
viktig person lokalt med sitt sosiale enga-
sjement. Hun reiste gjerne rundt i fylket og 
tok mange bilder av mennesker som hun 
møtte. Ellisif Wessel viste et unikt og mo-
dig engasjement for å formidle og påvirke 
de med makt lokalt og sentralt i Oslo, via 
tekst og foto. Nøden var stor rundt århun-
dreskiftet blant samer, gruvefolk og kvæ-
ner. Samfunnet var grunnleggende urett-
ferdig, mente Ellisif. Hun samarbeidet både 
med andre samfunnsutviklere nasjonalt 
og hadde gode forbindelser til «de røde» i 
Russland. 

Prisen ble delt ut under markeringen av 
Fastlegeordningens 15 år der Tove Rutle var 
invitert til å holde tale som en av «fastlege-
nes beste venner» og prisen var et tresnitt  
av den samiske kunstneren Hans Ragnar 
Mathisen.

´Hjertelige gratulasjoner til Tove Rutle!

Hilsen fra oss i Nasjonalt  
senter for distriktsmedisin (NSDM)

Til 
ungdommen

                                            fritt etter nordahl grieg

Småkvalm  og febervarm
Gå inn i din tid
Er du så syk og svak?
Vi deg til strid

Ikke forvente da
At vi vil tro på deg
Av din versjon av det
Lyser det lang vei

Du er blitt skulkesyk
For oss er det klart
Borte den hele dag?
Ikke så smart!

Tillit er blitt passé
Mistro er tidens ånd
Det er vårt utgangspunkt
Styres med hård hånd

Kanskje du spør i angst
Udekket, rådløs
Hva skal jeg gjøre nå?
Blir du nervøs?

Tror du det bedres når
Du blir litt eldre?
Vi tror ei heller på
Dine foreldre

Ring straks til legen din
Time akutt
Ellers blir skolegang
Plutselig slutt

Fastlegen fikser alt
Veien er åpen
Hun får ta ansvar her
Hun er vårt våpen

Der vil du kanskje få
Tillit, respekt
det settes gjerne bort
Kall det litt frekt

Og om du sliter med
Å få en time straks
Kalles det, min elev
Skjebne og uflaks

Legen får siste ord
Velkommen til oss!
Vi er på laget ditt
Fravær til tross

Kom som du står og går
Gjerne litt sånn og slik
Menneskets sårbarhet
Er ikke avvik!

 HARALD SUNDBY
 Fastlege, Kalvskinnet legesenter
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