
  

 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening           Nr. 2 – Juni 2017 
 

 
 

Kjære kolleger 
 
Vi går sommeren i møte og det har vært en hektisk vår for ALF 
med bl.a. medlemsmøte, kurs, helsepolitiske saker og 
Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund.  
Se egen sak om landsstyremøtet i dette brevet.  
Høringssvar fra ALF på noen av sakene som var oppe på møtet 
finner du på vår hjemmeside. 
https://legeforeningen.no/lokal/akershus/Horinger/2017/ 
 
Streiken og veien videre. Vi tapte i lønnsnemnda, men 
Legeforeningen mener at nemnda ikke har mandat til å avgjøre en 
treparts-avtale om arbeidstid og arbeidsmiljøloven. Dette er 
basert på enighet og kan ikke pålegges legene av arbeidsgiver. Nå 
venter vi på at saken kommer opp i domstolen.  
En ting er sikkert - Vi gir oss aldri. 
  
24. august har vi årsmøte med valg på bl.a. leder og to fritt valgte med vara til styret. Jeg stiller til 
gjenvalg og håper på årsmøtets tillit.  
Etter årsmøtet blir det standup og middag (for påmeldte). Vi gleder oss til å høre Dr. Bergland bryte 
taushetsplikten. Se mer informasjon om årsmøtet og påmelding på neste side.  
NB! Begrenset antall plasser.  
 
I nyhetsbrevet denne gangen: 

 Innkalling til årsmøte, standup og middag 24. august  

 Landsstyremøtet i Ålesund 2017 

 PSL – "Et tilbakeblikk" 

 Nytt fra Allmennlegeforeningen 

 Helsetjeneste for leger: Oversikt over støttekolleger  
 

Akershus legeforening ønsker alle medlemmer en fantastisk sommer.  

Vi håper å se deg på årsmøtet i august. 

 

 

Arne Røde 
Leder 

https://legeforeningen.no/lokal/akershus/Horinger/2017/
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ÅÅRRSSMMØØTTEE  MMEEDD  VVAALLGG  --  SSTTAANNDDUUPP  --  MMIIDDDDAAGG 
 

Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 24. august 2017 kl. 17.00.  
Sted: Kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv). 
Enkel bevertning fra kl. 16.30.  
 
Møtet etterfølges av standup ved lege og 
komiker Jonas Kinge Bergland.  
"Dr. Bergland bryter taushetsplikten" 
 
Det vil ca. kl. 19.30 bli middag for påmeldte på  
Engebret Café – Bankplassen 1, 0151 Oslo 

Det er mulig for ledsager å delta på både 
standup og middag. Se priser under. 
 
På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding snarest mulig og senest 10. august. 
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla! 
 
 

PÅMELDING - KLIKK PÅ DENNE LENKEN 
 
 

PRISER: 

Medlem:  Årsmøte og standup kr. 0,-.  Middag kr. 500,- 
                     Deltakelse på "Dr. Bergland" forutsetter tilstedeværelse under årsmøtet. 
 
Ledsager:  Standup kr. 0,-. Middag kr. 1 000,-  

 
Middagen inkluderer aperitiff, 3-retters, vin/mineralvann, kaffe/te.  
I prisen inngår også enkel bevertning før og under årsmøtet.  
 
Innkallingen til årsmøtet vil også bli sendt medlemmene i egen mail, vedlagt 
aktivitetsregnskap og balanse pr 31.12.2016, årsberetning for 2016 og forslag til endringer i 
vedtekter. 
 
Du finner også informasjon om årsmøtet på våre nettsider 
www.legeforeningen.no/akershus. 
 
Revisjonsberetningen for 2016 og budsjett for 2018 deles ut på årsmøtet.  
 
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest  
8 uker før årsmøtet.  
 
Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Anita Ingebrigtsen på telefon 23 10 92 42 eller mail 
akershus.legeforening@legeforeningen.no hvis du har spørsmål om møtet eller påmelding. 
 

http://engebret-cafe.no/
https://legeforeningen.no/Skjema/Pamelding-kurs/?coursenumber=31994
http://www.legeforeningen.no/akershus
mailto:akershus.legeforening@legeforeningen.no
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 LLAANNDDSSSSTTYYRREEMMØØTTEETT  22001177  
  Ved Aage K. Huseby  

  Overlege på Ahus 

  Nestleder og fritt valgt styrerepresentant 

 

 

Ålesund med Jugend-arkitektur, høye fjell og frisk nordvestlig vind var vertskap for årets 
landsstyremøte 30. mai til 1. juni.  
 
Det har blåst friskt rundt Legeforeningen siste året. Tidenes lengste legestreik i sykehus, betydelige 
endringer i spesialistutdanningen og en fastlege-tjeneste under press var sentrale temaer. Pris- og 
stipendutdeling avspeiler den faglige aktiviteten ved foretakene. I år var det hyggelig å oppleve at 
Ahus var svært godt representert. Det viser at universitetsfunksjonen ved Ahus markerer seg og 
representerer et høyt faglig nivå. 

 

”Er vi på vei mot et todelt helsevesen” var tema for helsepolitisk debatt. Nye kostbare 

behandlingstilbud er det ikke dekning for i dagens helsebudsjett. Til tross for stadig mer rasjonell 

drift, potensialet i innovasjon og IKT-gevinster, vil kostandene overstige bevilgningene. Det offentlige 

helsevesen med lik tilgang til behandling og helsetjenester er det politisk enighet om. Spørsmålet er i 

hvilken grad bevilgninger vil følge med.  

 

Organisering i helseforetak og regionale helseforetak har satt sitt preg på spesialisthelsetjenesten i 

15 år. Det har vært uttrykt misnøye blant leger i spesialisthelsetjenesten. Alternative styremodeller 

er derimot ikke fremmet. Kvinnsland-utvalget ga verken entydighet eller avklaring. Det var stor 

enighet i landsstyret om videre arbeid med alternative modeller for fremtidig organisering av 

spesialisthelsetjenesten. I dagens styring av helsetjenesten vektlegges faglige hensyn for lavt. 

Myndighetene opplever at Legeforeningen har fag og fagforening for sterkt koplet sammen. Det er 

derfor startet et arbeid innad i foreningen for å styrke den den medisinsk-faglige akse. Dette arbeidet 

fikk stor tilslutning. 

 

Fastlegeordningen opplever rekrutteringsutfordringer. Primærhelsemeldingen fokuserer i liten grad 

på fastlegens rolle. Det er behov for et bredere perspektiv på ledelse av kommunens medisinske 

tilbud. Medisinsk kompetanse må inn i hele den kommunale lederlinjen. 

 

Ukontroversielle valg ble gjennomført. Valgkomiteens innstilling 

ble gjennomgående fulgt. Marit Hermansen ble gjenvalgt som 

president. Hun har hatt en tydelig rolle i sin første periode, og 

fikk full tilslutning for to nye år. Arbeidslivsdebatten viste at 

Legeforeningen har full støtte for budskapet om kollektivt vern. 

Neste års landsstyremøte vil finne sted på Soria Moria. 

Kristiansand ble valgt til landsstyremøtested om to år. 

 

Aage K. Huseby 
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   EETT  TTIILLBBAAKKEEBBLLIIKKKK 
    Ved Sverre Dølvik 
    Vara styrepresentant for PSL og leder av PSL 
 

 

 

Under årsmøtet i PSL i slutten av august skal det velges nytt styre og ny leder. 
Det betyr at tre perioder som leder for foreningen er over for mitt vedkommende. Avtroppende 
ledere pleier gjerne ved avslutningen av sin ledergjerning å presentere en skryteliste over hva de har 
utrettet, så sant de ikke er blitt sparket, da. 
 
Kastet er jeg ikke blitt, så det er jo saktens noe å "skryte" av. 
 
Når det gjelder  oppnådde resultater er jeg mer usikker på hva jeg egentlig har å trekke frem.  
For meg har disse seks årene vært mer som en kontinuerlig prosess, der oppgaver og utfordringer 
fortløpende har fulgt på hverandre gjennom hele perioden. Og det har vært nok av saker å arbeide 
med hele veien. 
 
På administrasjonskurset i 2012 hadde vi besøk av daværende leder i Helse- og omsorgskomiteen på 
Stortinget, Bent Høie. Han hadde store vyer for avtalespesialistordningen. Det skulle bli mange flere 
hjemler. Ordningen skulle rustes opp. Køene skulle bort. Alle visjonene ble klart og tydelig nedfelt i 
Dokument 8. Året etter ble han helseminister. Det var tid for å omsette visjoner til praktisk 
virkelighet. 
 
Parallelt med Høies inntreden som toppleder i helsepolitikken skjedde en milepæl i PSLs historie. En 
sterk, tydelig og dyktig redaktør overtok roret i tidsskriftet Legekunsten. Bladet ble etter hvert 
omgjort til medlemsblad for PSL. 
Lottelise Folge har lagt ned  en utrettelig innsats i disse årene for å fremme avtalespesialistenes sak. 
Hun har vært en, til tider sikkert plagsom og pågående vaktbikkje, så vel overfor Høie og andre 
helsepolitikere, som overfor byråkrater i regionale helseforetak, departement og direktorat. 
Det har vært en glede for meg  å samarbeide med Lottelise Folge gjennom alle disse årene. Hun har 
fulgt opp alle dagsaktuelle saker som en klegg. 
 
Hva skjedde så med Høie og avtalespesialistordningen? 
 
Det første var initiativet til dialogprosess mellom Departementet, Legeforeningen, RHFene og 
Helsedirektoratet. Denne pågikk i 2014 og 2015 og endte opp med forhandlinger om ny rammeavtale 
høsten 2015. Stridstemaer i dialogprosessen var forslag om innføring av tidsbegrensede hjemler som 
hovedprinsipp, slutt på retten til salg av praksis, slutt på senior-juniorordning, fjerning av 
normaltariffen og overføring av hele ordningen  til ISF-finansiering. 
 
Resultatet av dialogprosessen og rammavtaleforhandlingene ble den rammeavtalen som gjelder i 
dag, der de viktigste elementene i ordningen ble videreført, heldigvis. 
Grunnlaget for flere hjemler og utvidelse av avtalespesialistordningen var lagt, trodde vi. Men 
RHF´ene ville noe annet. 
Rammeavtalen inneholdt nemlig et punkt om at det skulle lages nye regionale planer for 
avtalepraksis. Dette ble benyttet som et påskudd for ikke å utlyse nye hjemler før nye planer er på 
plass. Og dette har tatt tid. Så fortsatt er det ingen av RHFene som har nye planer klare. 
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I Helse Sør-Øst foreligger det et utkast til ny plan som skal på høring i disse dager.  Her er dessverre 
fokuset like mye på utfasing av spesialiteter fra avtalespesialistordningen som på økning av antall 
hjemler, og på oppgaver som  heller bør løses på sykehuspoliklinikker enn i avtalepraksis.   
I de andre regionene er arbeidet med planer knapt kommet i gang. Høies  gode intensjoner for 
avtalespesialistordningen er med andre ord  hittil ikke satt ut i livet. 
 
I den nye rammeavtalen er samarbeid og samarbeidsavtaler mellom HF og avtalespesialister viet 
bred omtale. Partene har utarbeidet mal og veileder til arbeidet med å utforme slike avtaler. 
Hittil er det kun få slike avtaler som er på plass. Men arbeidet med dem er i ferd med å komme i 
gang. 
 
Rettighetstildeling  og vurderingskompetanse  til avtalespesialister er et annet viktig punkt som 
rammeavtalen omfatter. Her var det igangsatt et partssammensatt arbeid mellom Legeforeningen og 
Helsedirektoratet, som faktisk var kommet langt. Men vinteren 2017 satte Direktoratet for e-helse 
foten ned for arbeidet med dette inntil videre, så den prosessen ligger nå i en skuff der.  
 
Utdanning av spesialister i avtalepraksis er fortsatt kun på forsøksstadiet. De forsøkene som er 
gjennomført, har fungert godt faglig sett. Men det er fortsatt uavklarte forhold rundt økonomi og 
finansiering som hindrer utbredelse av ordningen til å bli en allmenn tilgjengelig del av 
spesialistutdanningen.  
 
Vi har invitert Høie til å komme på Administrasjonskurset vårt i år slik at vi kunne samle trådene 
tilbake til 2012. Hvor var vi, hvor står vi? Dessverre har han takket nei til invitasjonen. Det var kanskje 
ikke annet å vente, så tett opp til Stortingsvalget. Men det kan kanskje ligge andre grunner bak…? 
Det er i hvert fall tydelig at det er forskjell på å være en opposisjonspolitiker med de beste 
intensjoner, og en minister der gjennomføringsevnen blir vingeklippet av sterke motkrefter. 
 
For min del har det uansett vært en lærerik og utviklende tid, ikke minst å følge de politiske 
prosessene på nært hold .  
 
Det har også vært svært givende og lærerikt å bli kjent med Legeforeningens organisasjon og  
"indre liv". Det arbeider utrolig mange dyktige mennesker i foreningen som legger ned et 
kjempearbeid for medlemmenes interesser.  Spesielt vil jeg rette en ekstra takk til vårt sekretariat for 
utrettelig innsats, massiv støtte og hjelp.  
 
Så må jeg takke alle som har sittet i PSLs styre gjennom disse årene. Det har vært en udelt glede å 
jobbe sammen med dere. En flott gjeng, som har blitt gode venner gjennom tillitsvalgtarbeidet. 
En stor takk også til alle lokaltillitsvalgte  og SU-medlemmer som gjøre den viktige jobben for PSL på 
ulike arenaer over hele landet. 
 
Jeg takker for det privilegium det har vært å ha ledet denne flotte yrkesforeningen gjennom seks år. 
 
Til slutt vil jeg også takke ledere og tillitsvalgte i de andre yrkesforeningene for et godt 
samarbeidsklima, ikke minst i tariffutvalget og i forhandlingene om normaltariffen. 
 
Ønsker alle medlemmer i ALF en god sommer og minner om PSLs Administrasjonskurs og Årsmøte på 
Hotel Bristol i Oslo 31. august til 2. september. Egen invitasjon vil bli sendt PSLs medlemmer pr mail, 
samt lagt ut på våre nettsider. 

 
 
 

https://legeforeningen.no/yf/Praktiserende-spesialisters-landsforening/Nyheter/2016/Administrasjonskurs-2017/
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   NNYYHHEETTEERR  FFRRAA  AAFF   
    Ved Rune Burkeland-Matre 

    Vararepresentant Allmennlegeforeningen 
 
 
 
 
 

Våruka 2017 - Fastlegenes rolle må styrkes og moderniseres 

Våruka ble i år avholdt i Tromsø siste uken i 
april. Nydelig vær og flotte snøkledde fjell 
skapte en flott ramme for arrangementet.  

Tom Ole Øren ble på Afs landsrådsmøte valgt 
som leder. 
 
Det var flere viktige saker som ble behandlet 
under våruka. Blant annet: 

Kollega Øystein Husby tok igjen opp 
utfordringen omkring gjennomføringen av det obligatoriske sykehusåret for å bli spesialist i 
allmennmedisin. Dette er spesielt utfordrende for Distrikts-Norge som sliter med 
rekruttering. Landsrådet bestemte at styret skal arbeide for en annen innretning av 
sykehusåret, f.eks. med strukturerte hospiteringsuker. Det er kommet nye krav til 
spesialisering for allmennleger som aktualiserer og fremskynder behovet for å gjøre en 
evaluering av sykehusåret. 
 
Nye krav:  
Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble 
17.2.17 fastsatt. Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen etter 1. mars må nå 
være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.  
For mer info : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krav-til-spesialisering-for-leger-i-
kommunene/id2539700/ 
 
Fra HELFO sin hjemmeside: 
Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen fra og med 1. mars 2017 må nå være 
spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Det nye kompetansekravet erstatter 
ordningen med veiledet tjeneste. Kommunen har ansvar for at legen oppfyller vilkårene i 
forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten om å 
være spesialist eller være under spesialisering. Kommunen må dokumentere dette overfor 
HELFO når en lege starter eller avslutter et ansettelses- eller avtaleforhold i kommunen.  
For mer info: https://helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis 
 
Det er klart at de nye kravene vil medføre betydelig merarbeid for kommunene som nå har 
fått et ansvar for å se til at leger i kommunene blir spesialister. Hvor lang tid en har på seg er 
ikke bestemt, men i gjennomsnitt bruker en lege nå åtte år på bli spesialist i allmennmedisin. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krav-til-spesialisering-for-leger-i-kommunene/id2539700/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krav-til-spesialisering-for-leger-i-kommunene/id2539700/
https://helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis
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Akershusbenken fikk inn i arbeidsprogrammet til styret følgende :  
Allmennlegeforeningen vil arbeide for at Fylkesmannen/Helsetilsynet sletter klager på en 
lege i de tilfeller hvor det ikke finnes noe klanderverdige forhold og klagen ikke ender opp 
med en reaksjon. Sletting av klagen bør skje umiddelbart etter at behandling av saken er 
avsluttet. 
 
Bakgrunnen for dette var informasjon som framkom dagen før på helsepolitisk kurs hvor vi 
fikk vi høre hvor tilfeldig klage på lege er. Vi må alle regne med å få en klage, og i snitt en 
gang hvert femte år. De aller fleste klagene blir behandlet og avsluttet hos fylkesmennene. 
Og kun i de tilfeller det er grunnlag for reaksjon blir de oversendt til Helsetilsynet. 
Det som er bekymringsfullt er at sakene som ikke resulterer i noe form for reaksjon blir 
liggende i "mappen" til hver enkelt lege. Vi fikk høre at Helsetilsynet kontakter 
fylkesmennene for å høre om det er noe fra tidligere i "mappen" når de skal vurdere 
reaksjon og nivå på reaksjon. Her eksisterer det ikke noe foreldelsesfrist selv om interne 
retningslinjer sier noe om at de ikke skal gå tilbake mer enn fem år. 
At alt som blir klaget inn blir liggende og kan bli brukt ved senere anledning øker ikke 
rettssikkerheten for legene. Spesielt ille er dette for allmennlegene da det er her de fleste 
personlige klager kommer sammenlignet med legevakt og andrelinjetjenesten. 
 
Kommunal legetjeneste – kan den ledes 
Dette er tittelen på en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang etter bestilling fra 
rådmennene i KS. Rapporten ble publisert februar 2016. 
 
Hovedinntrykket i denne utredningen er at utvalgskommunene i liten grad benytter seg av 
dagens tilgjengelige virkemidler og handlingsrom for å utøve god ledelse av sin 
legetjeneste. 
I perioden 2015-17 har Legeforeningen arbeidet for en "Styrket medisinskfaglig ledelse i 
primærhelsetjenesten". Det er etablert samarbeid med Universitetet i Oslo om ledelseskurs 
for allmennleger.  
I forkant av landsstyremøtet i Legeforeningen 2017 ble det utarbeidet to rapporter: 
"Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" og "Fastlegen som helsetjenestens portner". 
Jeg vil anbefale å lese disse rapportene, da de vil få stor betydning for hvordan 
legetjenesten i Kommune-Norge vil se ut og bli ledet i framtiden. 
 
På Legeforeningens landsstyremøte 31.5 i år ble følgende resolusjon enstemmig vedtatt: 
"Fastlegenes rolle må styrkes og moderniseres" 
Dette vil gi en enda bedre helsetjeneste til befolkningen. Det meste av utredning og 
behandling foregår hos fastlegen.  
Økende spesialisering og kompleksitet i spesialisthelsetjenesten krever at fastlegen 
koordinerer pasientforløpene. Kontinuiteten i relasjonen mellom pasient og fastlege øker 
den diagnostiske presisjonen og forebygger over- og underbehandling.  
Det er nødvendig med aktive tiltak, herunder en betydelig økning i antallet fastleger, for å 
sikre stabil og god fastlegedekning i hele landet. 
Fragmentering av primærhelsetjenesten som truer kontinuiteten i lege-pasient-relasjonen 
må stanses og dialogen mellom leger i primær- og spesialisthelsetjenesten må styrkes for å 
sikre at pasientene får gode medisinske tilbud på rett nivå i helsetjenesten.  
Dette krever finansiering og utvikling av IKT-verktøy, men det krever også at legene har tid til 
slikt samarbeid.  
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Skal vi lykkes med å utvikle helsetjenesten i kommunene slik at pasientene får gode 
koordinerte tjenester med høy medisinsk presisjon, er god og medisinskfaglig kompetent 
ledelse en forutsetning. Det gjelder i alle deler av helsetjenesten inkludert fastlegekontorene 
selv, som i likhet med andre tjenester trenger særskilte ressurser til ledelse. 
Alle kommuner må lede sine medisinske tilbud med minst like stor kraft som de i dag leder 
sine pleie- og omsorgstilbud. 
Medisinsk leder må være representert i kommunens administrative toppledergruppe på 
samme måte som leder av pleie- og omsorgstjenestene.  
 
Legeplan i Bærum kommune 
I Bærum kommune arbeider vi i disse dager intenst med legeplanen. Her prøver vi å sy 
sammen en helhetlig plan for legetjenestene i en stor kommune. Fastlegene er godt 
representert i arbeidet og vi opplever at vi blir hørt og møtt på vår opplevelse av hverdagen. 
 
Valg av landsrådsrepresentanter i Allmennlegeforeningen for perioden 1.9.17-31.8.19 
Det vil i løpet av måneden bli avholdt valg av landsrådsrepresentanter pr mail. 
Alle tillitsvalgte er valgbare. Det blir også avholdt valg på førstelandsråd. 
 
Vi trenger fem representanter til landsrådet, samt vara representanter. Så langt har vi fått 
fire personer som ønsker å stille til valg. 
 
Jeg håper det er flere der ute som kan tenke seg å stille. Kontakt undertegnede om du 
ønsker å være med. 
 
Ha en riktig god sommer. 
 
 

Rune Burkeland-Matre 
 
 
 

 

AAkkttuueelltt  ffrraa  NNAAMMFF  oogg  NNFFAAMM    

Under årsmøtet til NAMF og NFAM 10. mai ble det valgt nytt styre og ny leder.  

Tone Eriksen ble valgt til leder for NAMF, mens Laila Torp fortsetter som leder 

for NFAM.  

Det henvises til referatet fra årsmøtet mht de øvrige styremedlemmene, samt 

de øvrige årsmøtesakene.  

www.legeforeningen.no/yf/Norsk-arbeidsmedisinsk-forening. 

 

http://www.legeforeningen.no/yf/Norsk-arbeidsmedisinsk-forening
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OOVVEERRSSIIKKTT  OOVVEERR  SSTTØØTTTTEEKKOOLLLLEEGGEERR  II  AAKKEERRSSHHUUSS 
Mer informasjon om helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter finner du på 

Legeforeningens nettside: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/ 
 

Arne Johannes Hjemmen 
Leder 
 
Mobil: 900 71 502 
E-post: ahjemmen@gmail.com 
 

 
 
Ragnhild Thorstensen Horn 
Medlem 

 
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus 

  Mobil: 400 65 435 
  E-post: ragnhildhorn1@gmail.com, 

 
  

Jørgen Henrik Brochmann 
Medlem 
 
Arbeidssted: Henrik Brochmann AS 
Mobil: 951 38 024 
E-post: hbrochma@online.no 
 

 
Elisabeth Juvkam 
Medlem 

 
Arbeidssted: Lønnås legesenter 
Telefon: 951 10 935 
E-post: ejuvkam@gmail.com 

 
 
Agneta Emma Iversen 
Medlem 
 
Arbeidssted: Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Mobil: 907 00 589 
E-post: agneta-emma@live.no 

 
 

Fredrik Jakhelln 
Medlem 

 
Arbeidssted: Dr. Jakhellns spesialistpraksis 
Mobil: 959 32 549 
E-post: fre-j@online.no 

 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/
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