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Syd-Vesten
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018
Årsmøte 2018
i Konserthuset i Stavanger
Fredag 8. juni 2018
Kl 17.00
Foredrag kl. 18.30
Middag kl. 20.15

Foredrag: Ledelse av primadonnaer ved Helle
Hedegaard Hein. Helle Hedegaard Hein arbeider
som selvstendig forsker, foredragsholder, forfatter
og konsulent. Hun fokuserer på forskjellige aspekter
av motivasjon og ledelse, herunder talentutvikling,
vidensarbeide og kreativitet.
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Syd-Vesten
Da er det atter en gang tid for å
skrive leder til årsmøteutgaven av
Syd-Vesten. Det er en glede hver gang!
Tradisjon tro inviterer vi også i år til årsmøte med foredrag og middag på Konserthuset.
AF samler sine HTV til møte i forkant og vi håper på godt oppmøte siden vi har viktige
saker både om fastlegeordningen generelt og forslag til metodikk for oppgavefordeling
mellom sykehus og fastlegetjeneste spesielt på agendaen.
I 2017 klarte vi for første gang på så lenge jeg har vært i styret (og det begynner å bli litt
vel lenge) å gå med et solid underskudd. 1.4 millioner for å være litt omtrentlig. Forklaringen ligger i at styret har effektuert årsmøtevedtaket fra i fjor og satt av 1 million
kroner til Primærmedisinsk forskningsfond. Fondet ble etablert i august 2017 og har
allerede støttet oppstarten til to forskningsprosjekter. Fondet er et tydelig signal på at
kollegiet ser viktigheten av å understøtte oppbyggingen av et solid forskningsmiljø
også blant leger i primærhelsetjenesten med den betydning det har for kvalitetssikring
og klinisk fokus. Dette understrekes ytterligere ved at styret også har vedtatt å støtte
oppstartsfasen til Allforsk økonomisk.
Andre viktige saker gjennom året har vært reetablering av Regionsutvalget der vår konserntillitsvalgte Janne Bethuelsen har tatt på seg ledervervet. Nytt sykehus i Stavanger
har hele veien vært en aktuell sak men det er i praksis de TV på sykehusene som holder i
saken. Fastlegeordningen er også en viktig sak for styret og vi har derfor arrangert både
medlemsmøte og vært aktive på ulike måter i forhold til saken. Et opprop på vegne av
fastlegene i Rogaland om oppgavefordeling ble oversendt Helse Stavanger mot slutten
av året. Vi har, tross samhandlingsavtaler og praksiskonsulentordning, ikke hatt noen
vedtatt metodikk for å avtale om og hvordan oppgaver skal overføres fra sykehus til
primærhelsetjenesten. Oppropet resulterte i at sykehus og kommuner nedsatte en
arbeidsgruppe som nå har skissert en løsning som vil bli sendt ut til kommunene for
behandling i LSU. Det er viktig at våre HTV setter seg godt inn i forslaget og kommer
med tilbakemeldinger.
Kurskomiteene durer fortsatt på med imponerende innsats og kvalitet. I tillegg til
hovedkomiteen har vi egne komiteer for sykehjemskurs, grunnkurs og møteserier.
Kurskomiteen for Fonnaregionen er nå i stabil drift med 2 kurs i året. Vi er heldig som
har et variert og kortreist tilbud for hele fylket! Og et aldri så lite langreist tilbud med
Tropemedisinkurset i Kamerun Og våre kolleger på sykehuset som stiller opp som
forelesere skal også ha en stor takk for innsatsen!
Vi ønsker nå å finne et helhetlig system for å administrere og gjennomføre kurs slik at
medlemmene får et sted å både melde seg på, betale, gjennomføre kurs og finne igjen
kursbevis når man trenger det. Jeg har akkurat søkt om fornyelse av spesialiteten og
det er sannelig mye tid som kastes bort på å scanne og laste opp kursbevis til SAK…
Styret jobber videre med små og store saker i 2018. Vi har et aktivt styre med høyt
trykk på å levere høringssvar og vi har fokus på fastlegeordningen, oppgavefordeling,
utdanningsløp, sykehusbygging og sykehusfinansiering. Noen ganger klarer vi å utgjøre
en forskjell, andre ganger kan vi bare håpe på å påvirke. Men ingenting skjer uten at
man gjør en innsats og derfor står vi på videre!
Vel møtt til årsmøte!
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Innkalling til årsmøte
Fredag 8. juni 2018

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne invitere
til årsmøte i Stavanger Konserthus.
Vi starter opp kl. 17.00 med årsmøte.
Deretter blir det foredrag med Helle Hedegaard Hein kl.18.30.
Middag kl 20.15.
Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel!

Vel møtt!

Foredrag: Ledelse av primadonnaer
ved Helle Hedegaard Hein. Helle Hedegaard Hein
arbeider som selvstendig forsker, foredragsholder,
forfatter og konsulent. Hun fokuserer på forskjellige
aspekter av motivasjon og ledelse, herunder
talentutviking, vidensarbeide og kreativitet.
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Årsmøteprogrammet
Saksliste:
Valg av møteleder
● Godkjenning av innkallingen
● Årsmelding for Rogaland legeforening 2017
● Regnskap 2017
● Årsmelding 2017 Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland
● Budsjett 2019
● Kurskomitéen årsmelding 2017
● HLR årsmelding 2017
● Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2017
● Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2017
● Allforsk
● Valg av revisor
● Valg av landsstyrerepresentant og vara

Påmelding for middag:
Send e-post til rogaland.legeforening@gmail.com innen 26. mai 2018.
Gratis for leger og ledsagere. Det er plass til 130 stk så vær raskt ute!
Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker
samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus.
For tilreisende fra nordfylket
Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.
For dem med over 1 time reisevei sponser RLF overnattingsutgifter på hotell med kroner 500,-.
De som ønsker dekket overnatting må avtale dette ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn
(rogaland.legeforening@gmail.com).

Vel møtt!
Jan Robert Johannessen
Leder
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ÅRSMELDING FOR ROGALAND LEGEFORENING 2017
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland har økt med 4,9% økning siste år. Vi har nå passert 2000
medlemmer og i praksis medfører det at vi nå stiller med 2 delegater på Landsstyremøtet i 2019. Delegat nummer to skal velges på årsmøtet.
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Styret i Rogaland legeforening 01.09.2015–31.08.2017
Leder
Jan Robert Johannessen

fastlege, Stavanger

Styremedlemmer
Erik Wulst

Overl. Ort. Avd. Haugesund sykehus nestleder
Nina Storm Skifjeld LIS Med. Klinikk, Haugesund sykehus
Varamedlemmer
Line Ravndal
fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes
Kathrine Helvig Osmundsen Sykehjemslege, Stavanger
			
Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen, leder av Rogaland legeforening
Vara: Erik Wulst, nestleder.
Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter
LSA
Egil Bjørløw, Leger i Samf.med. arbeid
Vara
Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf Elin Watts
OF
Alexander Seldal, Ort.avd. Sus
PSL
Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin, Stavanger
Vara
Kaare Vigander
Ylf
Torhild Veen, LIS Gastrokirurgisk avd., Sus
Vara
Inga Thorsen
Lvs
Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten legesenter
Vara
Ingvild Kjer Byberg
Kurskomitéen
Leder:
Medlemmer:

6

%-vis
endr.
31.12.15–
03.01.17
6

Nina Thorsen Wikene
Anne Aronsson, Peter Christersson, Håvar
Aurstad, Nikolaj Vinther, Petter ThomsethLerström, Hilde Klungland, Robert
Wilhelm Joseph
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Valgkomité

Torgeir Gilje Lid, leder, allmennlege, Stavanger
Linda Hatleskog ass. fylkeslege,
Fylkesmannen i Rogaland
Jon Egge overlege radiologisk avd Haugesund
Styret i Rogaland legeforening 01.09.2017–31.08.2019
Leder
Jan Robert Johannessen
Styremedlemmer
Marit Halonen
Christiansen
Anne Sandvik

fastlege, Stavanger

Overl. kvinneklinikken,
Sus - nestleder
Turnuslege Med. Avd., Haugesund
sykehus

Varamedlemmer
Janne Kristine
Bethuelsen
Overl. Patologisk avd. Sus
Siv Helene Eriksen Lis, med. Avd. Haugesund sykehus
Bjarte Sørensen
Fastlege
			
Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen, leder av Rogaland legeforening
Vara: Marit Halonen Christiansen, nestleder.
Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Peter Christersson,
fastlege Stavanger med. senter
LSA
Tord Haaland, Helsesjef Stavanger kommune
Vara
Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf Elin Watts, bedriftslege Statoil ASA
OF
Alexander Seldal, overl., Ort.avd. Sus
PSL
Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin,
Stavanger
Vara
Tore Bru
Ylf
Kristin Marie Fagereng Mota, LIS, Anestesi avd., Sus
Vara
Inga Thorsen

Lvs

Torgeir Gilje Lid, fastlege
Nytorget legesenter/Postdoktor Sus

Styret har hatt 8 styremøter i 2017.
Nytt styre for 2017-2019 ble konstituert på styremøte 13.9.17.
Det nye styret hadde arbeidshelg i København 28.9. - 1.10.17.

Aktiviteter i 2017
Interne forhold
Viktige saker gjennom året
• Plassering av reumatologi i Helse Vest
• Primærmedisinsk forskningsfond
• Etablering av Regionutvalget
• Fastlegeordningen
• Oppgavefordeling fastlegetjeneste og sykehus.
• Sykehusstreiken
• Akuttmedisin forskriften
• Nytt sykehus (Stavanger og Fonna)
Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsaklig som gruppeutsendt epost men vi har som mål å avholde et møte
i sør og et i nordfylket per år. I 2017 ble det arrangert møte for HTV i
forkant av Årsmøtet 9. juni og alle HTV i AF får tilbud om å delta på
Akademikernes lønnskonferanse. De ulike yrkesforeningen jobber
og finansieres hovedsakelig via egne kanaler men RLF kan støtte
lokale arrangementer som TV / medlemsmøter på forespørsel.
Foreløpig har det vært lite forespørsler fra Helse Fonna området.
Årsmøtet 2017 ble avholdt med ca 45 deltakere i Stavanger Konserthus 9.6.17, etterfulgt av foredrag om kommunikasjon og kulturforskjeller av Pellegrino Riccardi, med 75 tilhørere. Etter årsmøtet
var det middag og underholdning for medlemmer med partner.
111 personer deltok her.
Medlems-møter
Av en eller annen grunn er det fastlegene som arrangerer flest
medlemsmøter:
28.3.17: «Drift av legekontor», med EPJ leverandører og ansatte
på legekontor, på Park Inn by Radisson Stavanger hotell. 120
personer deltok.
7.12.17: «Trønderopprøret kommer til Rogaland», med 60 deltakere.
De ulike yrkesforeningene har også mulighet til å få både praktisk
og økonomisk bistand fra styret for å arrangere medlemsmøter.
Styret har etter søknad støttet medlemsmøter for sykehuslegene
(økonomisk støtte til enkel lunsj for medlemmene) på SUS etter
initiativ fra HTV OF Alexander Seldal. Våre kolleger i Helse Fonna
har ikke søkt om støtte til tilsvarende arrangementer.
Lokalforeningskonferanse
Det ble arrangert seminar for lokalforeninger og regionutvalg 8. 9. november på Gardermoen. Lokallags- og regionutvalgsledere
møtes også til formøte foran hver Landsstyremøte. Dette er en
meget god arena for erfaringsutveksling samtidig som programmet
reflekterer aktuelle saker både lokalt og nasjonalt.

Ledermøte
Ledere for alle foreningens organer blir hvert år i januar invitert til
ledermøte i regi av Dnlf sentralt. Møtet strekker seg over halvannen dag. Fokus på årets møte var Helseplattformen i Helse Midt,
sykehusøkonomi og styring av sykehus.
Regionutvalget
Regionutvalget ble gjenetablert i april 2017 etter at det ikke hadde
vært drevet aktivt i noen år nå. Utvalget behandler regionsovergripende saker og er ellers et møtepunkt mot RHF.
Regionsutvalgarbeidet koordineres av sekretær i Hordaland legeforening - Therese Sæbøe Strand
e-post: post@hordaland-legeforening.no
Regionutvalget betaler en andel av stillingen i 3 år.
Medlemmer i Regionutvalget:
Janne Bethuelsen, leder Overl. Patologisk avd. Sus
Gunnar Ramstad
Leder Hordaland legeforening, Fana
legekontor
Jan Robert Johannessen Leder Rogaland legeforening, Hinnatrekanten Legesenter, Stavanger
Ronny Cassells
Leder Sogn og Fjordane legeforening,
Sunnfjord medisinske legesenter, Florø
Karin Stang Volden
PSL Hordaland, Spesialistsenteret, Bergen
Timo J. Kanehl
NMF Hordaland, medisinstudent, Bergen
Solveig Aalstad Jonasson YLF Hordaland, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Torgeir Gilje Lid
LVS Rogaland, Regionalt komp.senter
for rusmiddelforskn. i Helse Vest, Helse
Stavanger HF, Stavanger
Elin Watts
Jan Ove Tryti

NAMF Rogaland, Statoil, Stavanger
LSA Sogn og Fjordane, Sogndal kommune

Kursutvalg i nord-fylket
Kursutvalget «Kurskomitéen for Fonnaregionen» hadde sitt første
møte 5.9.16.
Kursutvalget sorterer organisatorisk under Rogaland legeforening
sin kurskomité ved leder Nina T. Wikene.
Følgende medlemmer har vært med i 2017:
Steinar Roar Kringeland (Fastlege Haugesund), leder
Dag-Helge Rønnevik (Leder PKO Helse Fonna)
Lars Johan Lysen (Fastlege Aksdal legesenter)
Erik Wulst (Ortopedisk avdeling, Haugesund)
Monica Haga (fastlege Bylegane, Haugesund)
Komitéen har i 2017 arrangert Emnekurs i lungesykdommer med
33 deltakere og Emnekurs i endokrinologi med 48 deltakere.
Deltakerne var fra Fonna-regionen men også noen tilreisende fra
sør-fylket og andre steder. Dette lover veldig godt for den videre
driften. Kom gjerne med innspill på kurstema. Og til sykehusmiljøet - husk at kursarenaen også er en mulighet for avdelinger på
sykehusene våre til å komme i kontakt med lokale leger.
Primærmedisinsk Forskningsfond – Rogaland
Stiftelsen ble opprettet etter vedtak på årsmøte 2017, registrert i
NR. 2 ÅRG. 24. 2018 SYD-VESTEN
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Stiftelsesregisteret 31.8.2017, organisasjonsnummer 919 341 394.
Styret er:
Olav Thorsen, leder
Ingvild Vatten Alsnes, styremedlem
Anne Mathilde Hanstad, styremedlem
Jacques Honoré, varamedlem
Truls Anton Eide, varamedlem
Allforsk
Styret har bevilget inntil 200.000 i legitimerte utgifter for å støtte
oppbyggingen av et allmennmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland (Allforsk).
Nettverksgruppe for legeledere
Samlinger over et år med veiledning og nettverksbygging for
leger i lederstillinger. Konseptet er adaptert fra næringslivet og
gjennomprøvd med gode erfaringer i en legegruppe nye grupper
kan benytte seg av tilbudet ved behov. Ta kontakt med rogaland.
legeforening@gmail.com for mer informasjon.
Plassering av lokalforeningens overskuddskapital
2 millioner kroner er plassert i Alfred Berg-fond. Fondet har gitt
en positiv avkastning i 2017 som er litt bedre enn markedsrente.
Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver
og ivaretar annonsefinansieringen. Vi har delvis brukt bladet til
å bygge temanummer for å gå dypere inn i problemstillingene
vi ønsker å sette søkelys på. Bladet distribueres alle leger men
også våre samarbeidspartnere. Vi ønsker innspill i forhold til
temaforslag og artikler.
Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.
Platform for dokument-deling og -lagring.
Microsoft Office 365 er tatt i bruk for dokument-deling og- lagring.
Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt
hånd (ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene
og nedlegger en stor personlig innsats.
Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for
kurskomitéen og styret. 1.1. - 31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling,
fra 1.2.11 i 70% stilling og fra 1.7.17 i 75% stilling. Hun deltar i
samlinger for sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år. Hun
bistår styret og de ulike kurskomiteene samt HTV eller medlemmer
som ønsker bistand med medlemsarrangementer.
Annet
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker
og bistått med rådgivning i andre saker. Ole Arild Osmundnes
(AF) har blitt kjøpt fri til å delta i utredning av storby legevakt og
deltagelse i en evaluering av PKO ordningen.
Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Lokalforeningen støtter våre TV og enkeltleger i forhandlinger
8
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gjennom året. Det er spesielt høy aktivitet i lønnsforhandlingene
i kommunene der vi legger vekt på å samkjøre alle både før og
under forhandlingene. På sykehuset ivaretas dette vi YLF / Of. Vi
jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre tallgrunnlag og målsettinger
for forhandlingene og har tett kontakt med våre forhandlere i
denne perioden.
NRK TV-aksjonen
Line Ravndal var kontakt mot TV aksjonen lokalt og bidro til at
våre medlemmer engasjerte seg i aksjon på ulike vis.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til
media, og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke
blir perfekt når det er journalister som lager oppslag.
Forhold til næringsliv og politiske partier
Eksterne aktører har i økende grad henvendt seg med ønske om
samtaler.
• Næringsforeningen
• Ulike politiske partier
• Velferdsteknologimiljøet
Politiske miljøer er generelt interessert i å øke sin kunnskap om
helsetjenesten og næringslivet er opptatt av nye næringsmuligheter og hvilke behov som kan defineres. Som lokalforening har vi
muligheten til å hjelpe vårt lokale næringsliv med ideer og nettverk.
Samarbeid med trygdeetaten
HELFO: Styret har et Samarbeidsutvalg som har hatt som formål
å avholde møter med HELFO. Det har generelt vært synkende
antall saker å ta opp med Helfo og etter at oppgjørsfunksjonene
til Helfo nå er omorganisert og ikke lenger tilligger HELFO Vest
har det ikke vært avholdt møter i løpet av 2017.
Det har ikke vært meldt saker som har gjort det aktuelt å initiere
møter.
NAV: det har ikke vært avholdt møter med NAV i 2017.

Hovedmålsettinger

for styret i Rogaland legeforening 2015-17
Det nye styret for perioden 2015-2017 har utarbeidet og fastlagt
sine målsetninger for styreperioden en arbeidshelg i København
november 2015. Styret ønsker å fokusere på de viktigste sakene,
og legge energi i å nå klare mål.
Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode, som grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet
for innspill fra medlemmene:
Helsepolitisk målsetting
Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf satsningsområder. Vi ønsker spesielt å ha fokus på samhandling med en
god sammenhengende og sunt finansiert helsetjeneste og god
kvalitetssikring. Ledelse må reflektere medisinskfaglige prioriteringer med pasienten i fokus.
Kommunesektoren:

Samhandling:
Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholdes lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og Allmennlegeutvalg (ALU) med referat som
er tilgjengelig på en nettside.
Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter
med Helfo og NAV.
Fastleger må i sterkere grad involveres i kommunenes kvalitets- og
utviklingsarbeid. Fastlegene oppfordres til å involvere seg sterkere i
denne typen arbeid. Kommunene oppfordres til å budsjettere med
frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre samhandling
må bygges over tid med imøtekommende holdninger og forståelse
fra begge parter.
Kommunene skal ha et samfunnsmedisinsk miljø som minst
svarer til 50% stilling i de minste kommunene og forholdsmessig
større i større kommuner
Lønn
• Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå som
sykehusleger.
• Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon som gir reell utgiftsdekning.
• Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som
fastlegene utfører for kommunen da disse ikke inndekkes via
normaltariffen.
• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt
dagtid, jfr takst 14/14d.
• Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres svarende til takst 14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x
disse takstene om møtene avholdes på kveldstid.
Legevakt
• Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten
er arbeid og skal honoreres
• Dagtid: som takst 14/14d.
• Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid ift lønn i kommunal
bistilling, alternativt 0,5*14/14d i normaltariffen.
• RLF vil jobbe for lokalt tilpassede løsninger som understøtter
stabil legevakt med god kvalitet og trygge rammer for legene.
Krav skal fremmes i lokale forhandlinger.
• Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene
• Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører
må ha helsefaglig bakgrunn.
• Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i
Rogaland.
Sykehjem
Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard. Et minstemål for funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater, oversiktsbilde, labsvar integrert i journalen, elektronisk
samhandling og eResept.
Sykehjemsleger skal et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på ulike sykehjem.
Sykehus
RLF mener at spesialisthelsetjenesten er for dårlig finansiert. På
tross av mangeårige effektiviseringstiltak er overskuddet i driften
for lavt til å finansiere nødvendig vedlikehold og investeringer i
medisinsk teknisk utstyr.
RLF vil spesielt jobbe for bedre vilkår for pågående og fremtidig
sykehusutbygging i Helse Stavanger og Fonna.

Vi er bekymret for at beslutningen om utbyggingsalternativ bygger
på sviktende forutsetninger og vil jobbe for å belyse dette.
Lønns- og arbeidsvilkår
Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal
være styrende og representere et minstemål i forhold til lokale
avtaler.
Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på
linje med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse
og ansvar skal honoreres.
Ordningen med faste stillinger
RLF vil bidra til at ordningen med faste stillinger sikrer tilstrekkelig
antall utdannings-stillinger både for LIS og ALIS.
Ledelse
• Vi vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger.
• Vi vil jobbe for å styrke leger i lederrollen.
• Ledelse og beslutningsprosesser må forankres med utgangspunkt i medisinskfaglige behov og prioriteringer.
Avtalespesialister
Antall avtalepraksishjemler må økes. Spesielt innen fagfeltene:
• ØNH
• Hud
• Kardiologi
• Fysikalsk medisin
• Reumatologi
• Nevrologi
• Generell kirurgi
• Psykiatri
Vi ønsker å få belyst konsultasjonsstatistikk / produktivitet hos
avtalespesialistene. Rlf vil bidra til bedre og enklere drift av IKT
systemer.
Forskning og kvalitet Forskning:
Vi ønsker å stimulere til økt allmennmedisinsk forskning. Vi vil
jobbe for at avtaler og regelverk er innrettet mot tilrettelegging for
forskning i allmennpraksis. Det må komme ordninger for bruk av
vikarlege og gode økonomiske rammer. Det må tilrettelegges for
et primærmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland.
Kvalitet:
Alle kommuner bør opprette et kvalitetsutvalg mellom fastleger
og kommune. Gjerne etter modell fra Stavanger.
Undervisning
Et medisinsk fakultet i Stavanger vil få stor betydning for medisinsk
forskning og utvikling for regionen. Rogaland legeforening ønsker
derfor å støtte dette initiativet.

På vegne av styret i Rogaland legeforening
Jan Robert Johannessen
Leder
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REGNSKAP 2017
AKTIVITETSREGNSKAP
Note

Note 1. Regnskapsprinsipper

2017

2016

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
4
Tilskudd
3
Sum anskaffede midler 		

712 320
83 984
796 304

700 692
202 207
902 899

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
2
Sum aktiviteter som oppfyller formålet 		

2 995 772
2 995 772

2 522 4331
2 522 433

Finansinntekter 		

139 438

90 123

Sum anskaffe de midler 		

3 931 514

3 515 455

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift 		
Kurs og konferanser
6
Faglige arbeid
7
Sum kostnader til formålet
9

27 500
2 621 863
1 784 457
4 433 820

27 500
2 000 272
535 890
2 563 662

Administrasjonskostnader

8,9,11

948 631

894 109

Sum forbrukte midler 		

5 382 451

3 457 771

Årets aktivitetsresultat 		

(1 450 937)

57 684

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening 		
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite 		

(1 683 562)
232 625

(427 091)
484 775

Sum tillegg formålskapital

(1 450 937)

57 684

10

BALANSE
noter

Pr. 31/12-17

Pr. 31/12-16

EIENDELER
Omløpsmidler
Investeringer
Norske aksjefond 		
Obligasjoner 		
Sum Investeringer
12

437 363
1 700 584
2 137 947

416 745
1 613 518
2 030 263

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
5
Sum fordringer 		
Kontanter og bankinnskudd 		

37 274
37 274
2 874 152

68 498
68 498
4 174 826

Sum omløpsmidier 		

5 049 373

6 273 587

SUM EIENDELER 		

5 049 373

6 273 587

FORMÅLSKAPITALOG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening 		
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite 		

(2 150 654)
6 359 616

(467 092)
6 126 991

4 208 962

5 659 899

Sum formålskapital

10

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God
Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett
år er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er
klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter 2017 2016
HMS og org. Psykiatri		
Psykiatri
391 380
Mot.invervju		
Revmatologi		
Barnehelse		
Øresykdommer		
Nom.Regn.skatt		
Akuttmed.Haugesund		
Preikestolen		
Idrettsmedisin
118 190
Sykehjemsmedisin
311 250
Grunnkurs C
263 680
Grunnkurs D
442 010
Ungdomsmedisin
88 770
Lungesykdom
118 275
Villmarkmedisin
247 920
Søvnproblemer
160 240
Nevrologi
208 900
Øyesykdommer
90 025
Tropemedisin
105 000
Endokrinologi
192 070
Blålysdagene
258 062

107 242
161 950
146 120
438 570
86 000
94 425
140 375
121 413
322 950
232 810
445 200

225 378

SUM KURSINNTEKTER 2 995 772 2 522 433

Note 3. Tilskudd

2017 2016

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 		
Forskuddstrekk 		
Skyldig arbeidsgiveravgift 		
Annen kortsiktig gjeld 		

200 005
248 489
85 204
306 716

45 409
301 479
98 908
167 895

Sum kortsiktig gjeld 		

840 413

613 690

Note 4. Medlemsinntekter

Sum gjeld 		

840 413

613 690

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 		

5 049 373

6 273 587

Medlemsinntektene innkreves i sin helhet
gjennom Den norske legeforening og består
av følgende:
2017 2016
Grunntilskudd
140 000
Medlemstilskudd
712 320 560 692

Jan Robert Johannesen
Leder
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Marit Halonen Christiansen
Nestleder
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Anne Sandvik
Styremedlem

Tilskudd kurs
Dnlf-støtte

83 984

202 207

SUM tilskudd

83 984

202 207

SUM medlemsinntekter 712 320

700 692

NOTER 2017
Note 5. Andre kortsiktige fordringer
DNLF refusjon
Diverse fordringer
SUM kortsiktige
fordringer

2017
37 274

2016
57 120
11 378

37 274

68 498

Note 10. Formålskapital
Rogaland legeforening

Rogaland kurskomite

SUM

Formålskapital per 1.1.2017
Årets aktivitetsresultat

(467 092)
(1 683 562)

6 126 991
232 625

5 659 899
(1 450 937)

Formålskapital per 31.12.2017

(2 150 654)

6 359 616

4 208 962

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen

Note 6. Kurs og konferanser

Foreningen har en sekretær ansatt i 75% stilling. Foreningen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningen har tjenestepensjon som oppfyller kravene.

Honorarer
Arbeidsgiveravgift
Leie lokaler
Mat v/arrangement
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
Kursmateriell
Reisekostnader
Andre kostnader

Godtgjørelse til ledelsen

2017
2016
1 067 420 636 410
146 539 94 107
219 259 45 490
671 082 625 814
175 251 373 370
37 240 55 123
218 213 74 950
86 859 95 009

SUM kurs og
konferanser

2 621 863 2 000 272

Note 7. Faglige arbeid

2017
2016
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
247 597 226 135
Møtekostnader
229 073 235 067
Bilgodtgjørelse
5 480
7 467
Reisekostnader
191 889 19 081
Kostnader Primærsmed.
Forskn. Fond
1 060 634
Andre kostnader
49 784 48 140
SUM faglig arbeid

1 784 457 535 890

Note 8. Administrasjonskostnader
2017

Styrehonorar
inkl. arbeidsgiveravgift
Lønnskostnader
Andre honorarer,
arbeidsgiveravgift
& sos.kostnader
Regnskapshonorar
Revisjonshonorar
Kontorrekvisita
Telefonkostnader
Reisekostnader
Andre kostnader
SUM administrasjonskostnader

2016

299 650 270 339
310 482 347 906
152 749 110 957
114 473 98 924
25 563 28 500
5 376
5 736
5 446
4 890
2 137 12 903
32 755 13 954
948 631 894 109

Styrehonorar

Andre honorarer

Styrets leder
Styrets nestleder
Øvrige medl. styre *

93 284
0
0

191 061
250
168 251

Sum

93 284

359 562

* Inkluderer kurskomiteen samt foreningens utvidede styre.
Det er i 2017 kostnadsført honorar til revisor med kr 21 187 for revisjon, kr 4 375
for teknisk utarbeidelse av regnskap og kr 14 562 for annen bistand. Beløpene er inklusive mva.

Note 12. Finansinvesteringer
Plasseringer hos Alfred Berg:
Norske aksjefond
Norske obligasjoner
SUM

Kostpris
400 000
1 600 000
2 000 000

Markedsverdi
437 363
1 700 584
2 137 947

Note 13. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler
Tilskudd
Sum anskaffede midler
Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
Aktiviter som oppfyller formålet
Finansinntekter

2017
83 984
83 984

2016
202 207
202 207

2 995 772
2 995 772
10 905

2 522 433
2 522 433
25 047

Sum anskaffede midler

3 090 661

2 749 687

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser
Sum kostnader til formålet

2 621 863
2 621 863

2 000 270
2 192 963

Administrasjonskostnader

236 173

264 640

Sum forbrukte midler

2 858 036

2 264 912

Årets aktivitetsresultat

232 625

484 775

BALANSE EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Fordring på Rogaland legeforening
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd

6 424 974
79 274
6 504 248
472 169

4 197 727
68 498
4 266 225
2 123 527

Sum omløpsmidler

6 976 417

6 389 752

Note 9. Administrasjonsog formålsprosent

SUM EIENDELER

6 976 417

6 389 752

Formålsprosent og administrasjonsprosent
beregnes som midler anvendt til formålet,
hhv til administrasjon i forhold til sum
forbrukte midler.
2017 2016
Formålsprosent
82 % 74 %
Administrasjonsprosent
18 % 26 %

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital

6 359 616

6 126 991

Sum formålskapital

6 359 616

6 126 991

200 005
144 296
41 876
230 624
616 801

34 846
147 278
52 707
27 930
262 761

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

616 801

262 761

6 976 417

6 389 752
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NAV
- bedre enn sitt rykte?
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
I Rogaland Legeforenings arbeidsprogram for gjeldende 2-årsperiode, er økt
samarbeid med NAV satt opp som et
mulig satsingsområde. Jeg tok dette
som en utfordring, og tok derfor på eget
initiativ kontakt med direktør for NAV
Rogaland, Truls Nordahl. Som leder
for Allmennlegeforeningen i Rogaland,
inviterte jeg meg selv til et møte med
Nordahl.
Jeg hadde før møtet blitt bedt om å sende
ham en e-post med saker jeg ønsket å
ta opp. Jeg meldte inn blant annet følgende saker:
1) Mulighet for fast oppdatering av
Excel-ark med direktenummer og
e-poster til alle NAV-ansatte i Rogaland.
2) Bruk av e-kommunikasjon/dialogmeldinger mellom fastleger og NAV ganske varierende erfaringer.
3) Problemet med at pasienter som søker
AAP/uførepensjon får et brev hvor det
står at de må vedlegge legeerklæring
til søknad.
4) NAV-konsulenter som sender pasienten som bud til fastlegen for å innhente
legeeklæring, men uten å be om dette
skriftlig. Denne prosedyren umuliggjør
målretta legeerklæringer, og gjør også
legen usikker på om de vil ha krav på
honorar.
5) Omfattende forespørsler om legeopplysninger - av en art som tilsvarer
L40 - men der NAV oppgir aktuell takst
som L8.

segmenter av NAV, NAVs rådgivende
lege mv. Min overraskelse ble enda
større da jeg så hvor søte, sympatiske
og forståelsesfulle disse NAV-folkene
var. Hvem hadde trodd det?
Det var et meget fint møte, hvor NAV tok
alle mine tilbakemeldinger på største
alvor, og lovet bot og bedring. Samtidig
var NAV veldig tydelige på at de oppfattet slike møter som nyttige, og noe å
satse videre på. De ville sågar ha meg
med som foredragsholder på ledersamlinger, som en slags “erfaringskonsulent
fra den andre siden”. Rogaland Legeforening ønsker å støtte opp under slik
samarbeid også videre, og vi legger opp
til ca halvårlige møter framover.
Samarbeid med NAV har med andre
ord kommet for å bli, og det trenger ikke
være så skummelt som en noen ganger
får inntrykk av.
Min utfordring til kollegiet blir da å
melde aktuelle saker vedr. samarbeid
med NAV.

Min overraskelse var stor da jeg møtte
ikke bare Nordahl, men et helt panel
med NAV-medarbeidere på møtet. De
stilte med ledere for IT, ledere for ulike

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
12
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LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble i
sin tid opprettet fordi leger viser
seg å ta dårlig vare på seg selv
ved sykdom. Terskelen for å søke
hjelp er for høy.
Fastlegeordningen ivaretar det
samme som vår gamle ordning.
Derfor oppfordrer Rogaland
legeforening alle leger til å skaffe
seg en fastlege, ved å ringe eller
skrive til den man ønsker. Vi
mener at leger bør kunne velge
sin fastlege, uavhengig av fulle
lister/plass osv. Fastlegene oppfordres til å ta imot kolleger som
melder seg.
Så du bør spørre rundt, og velge
en lege, og så ta en telefon eller
skrive brev. Gjerne si at du gjør
dette etter råd fra Rogaland legeforening.

OVERSIKT OVER
LEDIGE VIKARIATER
- E-post abbonnement
på ledige stillinger
Alle ledige legestillinger som
annonseres i Tidsskrift for Den
norske legeforening finnes på
tidsskriftet.no/stillinger. Annonsene publiseres på Internett før
Tidsskriftet kommer ut. Her har
du også mulighet for å registrere
deg slik at du blir varslet hver
gang det publiseres en stilling
som passer med dine ønsker.
Les mer om dette på
tidsskriftet.no/stillinger

Husk våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland

Ny særavtale (SFS 2305)
mellom DNLF og KS
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Det har over de siste årene vært utfordrende å komme til enighet med KS
vedrørende særavtalen (SFS 2305). Den
forrige avtalen ble forlenget i 2 år, da en
ikke klarte å bli enige. SFS-forhandlingne i 2017, brøt sammen, og medførte
at saken gikk til nemndsbehandling.
Saken ble behandlet i nemnd 15.03.18,
og resultatet er offentlig fra 03.04.18.
Resultatene vil ha virkningstidspunkt
fra 01.01.18. Det som er litt spesielt, er at
dagens SFS ikke vil ha den sedvanlige
virketiden over 2 år, men kun gjelder
til 30.04.2018. Bakgrunnen for dette,
er at Hovedavtalen utløper 30.04.18,
og DNLF ser for seg behov for å lage ny
SFS på bakgrunn av ny Hovedavtale.

Hva er så nytt i den midlertidige SFSen?

Takstene for praksiskompensasjon har
blitt økt med ca 6%. Satsene er selvsagt
fortsatt veldig lave, og gjenspeiler på
ingen måte de reelle kostnadene forbundet med å ha fravær fra praksis i
forbindelse med kommunale oppgaver.
Timesats for leger som utøver kommunal jobb fra eget kontor, er økt med 4,6%
fra 260 til 272 kr/time.
Når det gjelder legevakt, har det kommet en presisering vedr. arbeidstid for
turnusleger/LIS1; “Det skal tas hensyn
til turnuslegens/LIS1 totale arbeidsbelastning ved utarbeidelse av arbeidsplan”. Det blir spennende å se hvordan
en klarer å få til endringer på dette i de 4
ukene det er fra publisering 03.04.2018,
til avtalen er utløpt 01.05.2018.

Videre er beløpet for praksiskompenasjon ved fri dagen etter legevakt etter kl
23, økt fra 2536 kr til 2593 kr.
Et nytt, og spennende punkt i avtalen,
er at kommunene får enda tydeligere
ansvar for å bidra til legers spesialisering: “7.9 Kommunen skal legge til rette
for at lege i spesialisering i allmennmedisin får gjennomført legevakter som
er nødvendig for å oppfylle kravene til
spesialistgodkjenning.
Kommunen skal sørge for at legevaktleger får tilbud om nødvendig opplæring
og kurs.”
Det er små endringer i beredskapsgodtjøringen for de ulike vaktklassene, og
for arbeid ved legevaktsentral.
I §8-4 finner en imidlertid noe helt
nytt. Det legges her opp til at legevakter
med tilstedeværelse, kan inngå avtaler
med legene om alternativ godtgjøring
- i form av fastlønn. Arbeid ved interkommunal legevakt mellom kl 23-08,
er unntatt fra dette, og her gjelder, som
før, timessatser - som angitt i SFS. Også
disse har blitt noe oppjustert i den nye
avtalen.
Turnuslegene får lønnsøkning fra
522.500 til minst 538.000.

Hva er hovedinntrykket?

Her var det mye kjent stoff. Det mest
spennende, er nok muligheten for fastlønn ved legevakt. Vi får litt høyere økonomisk kompensasjon, men ingenting
å sprette sjampisen for. Totalinntryk:
Svak 4’er.
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Ultralyd i Stavanger
Bjarte Sørensen, Fastlege,
Hjelmeland legekontor
Norsk forening for ultralyddiagnostikk
(NFUD) hadde sitt 42. årssymposium
frå 18. til 20. april i Stavanger. Det er
seks år sidan denne tverrfaglege foreininga sist vitja vår region. NFUD famnar om fleire yrkesgrupper og det var i
underkant av 150 til stades på Clarion
Hotel Energy. Jordmødre, obstetrikarar og gynekologar, anestesilegar,
allmennlegar, indremedisinarar, barnelegar, revmatologar, fysikalskmedisinar, gastroenterologar og sonografar
er mellom dei gruppene som finn felles
fagleg grunn ved at dei nyttar ultralyd i
sin daglege, kliniske praksis. Som venta
er symposiet ein god stad å knytta nye
bekjentskap og utveksle erfaringar på
tvers av spesialistetane, til inspirasjon
i kvardagen som alltid kjem like nådeslaus etterpå.
I tillegg til felles undervisning om teknologien, var det parallelle sesjonar for
å sikre at alle kan komme heim med
praktisk kunnskap til bruk i eigen praksis. Legevakts- og akuttmottaksmedisin var temaet for ein workshop over to
dagar, der ein i små grupper får rettleiing i bruk av ultralyd for konkrete kliniske problemstillingar, såkalla point
of care ultrasound (PoCUS), ofte oversatt til klinisk ultralyd eller pasientnær
ultralyd på norsk.
- Eg kallar det ja/nei-ultralyd, seier Dr
Nils-Petter Oveland, overlege i anestesi ved Helse Stavanger og doktorgrad
i lungeultralyd. - I motsetnad til ein
formell, “komplett” ultralydundersøkelse ved til dømes kardiolog, er det
me skal gjere meir eigna til å svare på
konkrete spørsmål her og nå i den kliniske situasjonen vi står i. Er det perikardvæske? Har han abdominalt aortaaneurisme? Er det pneumothorax?
Dette kan gjerast for eksempel medan
pasienten har aktive lungekompresjonar med LUCAS-maskin, for å snevre
inn moglege årsaker til hjertestans, i
helikopteret, med miniatyriserte ultralydapparat.
14
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Allmennlegane eg møtte såg nytte
av å kunne lære tre-punkts kompresjon av djupe vener ved mistanke om
DVT, lungeultralyd ved mistanke om
pneumoni og abdominal ultralyd ved
mistanke om galleblærepatologi. Alle
desse er eksempel på bruk av klinisk
ultralyd der evidensen syner høg spesifisitet og sensitivitet, sjølv etter korte
undervisningsintervensjonar, forklarer
undervisarar Kjetil Myhr, anestesilege
ved Sykehuset Innlandet Gjøvik og allmennlege Gard Bruset ved Regnbuen
legesenter.
Jordmødre og obstetrikarar/gynekologar fekk fagleg påfyll på høgt nivå
frå både nasjonale og internasjonale
foredragshaldarar, mellom anna om
ovarialmassar frå dr Wouter Froyman
frå Belgia og om behandling av ektopiske svangerskap frå dr Davor Jurkovic
frå London.
På muskel-skjelettfronten var det god
stemning og høg interaktivitet i gruppeundervisning om hofte, anke, skuldrer
og andre ledd.
Utanom desse sesjonane var det tid
for presentasjon av abstraktar av både
forskning og kasuistikkar. Prisen for
beste forskningsabstrakt gjekk til
Anesa Mulabecirovic, lege og doktorgradsstipend fra UiB for sitt foredrag
med tittelen “Leverstivhet i en frisk
populasjon med ulike aldersgrupper
og kjønn, for to ny er elastografimetoder - er 10 målinger nødvendig?”. Den
lange tittelen til tross, ein klokkeklar
presentasjon fekk oss alle til å tru at
me hadde forstått innhaldet. Prisen
for beste kasuistikk gjekk til jordmor
Målfrid Møkkelgård som presenterte
ein spanande kasuistikk frå sin praksis:
“Mor og foster med anemi og ødemer.
Et tilfelle av Ballantynes syndrome og
pure red cell aplasia.”

Fastlege Trygve Gil Bjordal blir ein kløppar på
På siste dag var det duka for paneldebatt med tema “Hvem skal gjøre
hva med ultralyd?” Paneldeltakarane
var Kari Utne, jordmor og president
i NFUD, Nils-Petter Oveland, anestesilege, Åse Tangerud, radiolog ved
Drammen sykehus, Victoria Vatsvåg,
sonograf ved Aleris og Morten Glasø,
fastlege ved Stallbakken Legesenter i
Rælingen.
Sagt på debatten:
“I anestesiologi har vi jobba med
Nils-Petter Oveland
“Universitetene tar inn over seg at alle
leger skal ha ultralydkunnskaper, og
Allmennlegeforeningen ser på mulighetne for å innføre ultralyd som ein

PRIMÆRMEDISINSK
FORSKNINGSFOND ROGALAND
Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland ble opprettet på årsmøtet
til Rogaland legeforening 9.6.2017.
Fondet har som formål å bidra til
videreutvikling og vedlikehold av
et allmenn- og samfunnsmedisinsk
forskningsmiljø i Rogaland.

Tildelingskriterier
Kriterier for tildelinger fra
Primærmedisinsk forskningsfond
- Rogaland vedtatt av årsmøtet til
Rogaland Legeforening i forbindelse med opprettelse av fondet 9.
juni 2017.
Kriteriene er gjeldende inntil
endringer foretas av styret i Rogaland Legeforening.
Etter fondets formål, jfr. fondets vedtekter punkt 2, kan det tildeles
a) til et enkelt prosjekt en sum
avgrenset tilsvarende 3 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU) i Den norske
legeforening.

lungeultralyd ved hjelp av barnelege Anders Batman Mjelle som markør.
del av grunnutdanningen i allmennmedisin.” - allmennlege Morten Glasø
“Eg jobbe med screening i sjukehus,
men eg ser i det livet som er utanfor
sjukehuset i kommunar med allmennlegar som har fått ultralyd, så kjem
kvinnene til meg og seier dei har hatt
ein “liten ultralyd” og eg spør “kor liten
var den?” og det er ikkje dokumentert
verken millimeter eller mål. Då seier eg
det er ikkje “liten ultralyd”, det er liten
kompetanse, og eg seier maskinen kom
før kompetansen.” - jordmor Kari Utne
“Nye LIS får en basisopplæring, så de
kan gå i vakt, så må de lære av erfaring
og spørre overlegen, men jeg tror kanskje grunnopplæringen kunne vært
bedre.” - radiolog Åse Tangerud

“Sonografar kan vera med på å få ned
ventetid. I land der det er ei utdanning,
er det sonografar som gjer den store
bolken av alle ultralydundersøkelsane
på radiologiske avdelingar.” - sonograf
Victoria Vatsvåg
Alle var til slutt samde om at det var
viktig med eit godt samarbeid, at me
snakkar saman og at me heile tida streber etter høgast mogleg nivå på våre
respektive felt.

b) midler til frikjøp av veileder med
inntil 50 timer honorert etter halv
takst 14 i Normaltariffen.
c) en sum inntil 1/5 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU). til mindre
prosjekter og tiltak. Dette kan tildeles av det vitenskapelige råd på
delegering fra styret innenfor de
rammer som styret har anvist i de
årlige budsjettene
Søknader og spørsmål sendes:
Styret Primærmedisinsk
forskningsfond - Rogaland
Mail: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476
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Fastlege, forbedre deg!
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

I forrige nummer av Syd-Vesten presenterte jeg Forbedringsutdanning
for leger - i særs rosende ordelag. Som
nevnt, var vår region representert
med hele 6 kandidater i forrige runde.
Undertegnede var imidlertid eneste
fastlege på hele kullet. En viktig årsak
til dette, er nok den betydelige økonomiske belastningen denne utdanningen vil medføre for den enkelte
(næringsdrivende) lege. Utdanningen
består bla. a. av flere webinarer i beste
pasientbehandlingstid og 3 samlinger
på totalt 7 dager.
“Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten”
fra 2016, fastslår at helse- og omsorgstjenester skal drive med systematisk
arbeid for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Fastlegeforskriftens §7
sier at kommunen “skal sørge for at
det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet”.
På bakgrunn av dette, søkte jeg i 2017
om stipend fra Stavanger kommunes
kvalitetsfond. Stavanger kommune
innvilget 15.000,-

Rogaland Legeforening ønsker å legge
til rette for at fastleger også i framtiden tar denne viktige utdanningen. Vi
vil utdele 1 stipend i året, a 15.000 kr.
Stavanger kommune forplikter seg til
å stille med samme beløp - til evt kandidat fra egen kommune. Helsesjefen
i Stavanger oppfordrer samtidig alle
andre kommuner til å stille samme
garanti.

Nærmere detaljer rundt søknadsprosess og- frister vil bli publisert i
Syd-Vesten og på hjemmesidene til
Rogaland Legeforening.

Forutsetning for tildeling:
1) Kandidaten må sende søknad til
Rogaland Legeforening med kortfattet presentasjon av planlagt
kvalitetsprosjekt.
2) Ved f lere kvalifiserte søknader,
vil styret i Rogaland Legeforening
avgjøre hvem som får stipendet.
3) Utbetaling av stipend forutsetter
at kandidaten får plass på, og fullfører, Forbedringsutdanning for
leger.
4) Kandidaten forplikter seg til å presentere sitt kvalitetsprosjekt i ALU
i egen kommune, og å dele erfaringer med andre kvalitetsarbeidinteresserte kollegaer i Rogaland.

Se også våre nettsider:

www.legeforeningen.no/rogaland
16
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HELSETJENESTE FOR LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen i Rogaland legeforening:
Terje Vevatne, privat mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus, mobil: 990 39 861,
e-post: elin.haarr@lyse.net
Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50, 41489063, mobil: 414 89 063,
e-post: hkylling@online.no
Sven Håland, Pat.avd. Sus, tlf.: 51514422,
privat mobil: 905 05 408,
e-post: Sven.haland@gmail.com
Haugesund:
Monika Wiese, Haugesund medisinske senter, tlf: 473 00 987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com

Dette er erfarne kolleger som kan kontaktes ved
behov for kollegastøtte. De skriver ikke journaler
- tar ikke betalt og skal gi støtte uansett årsak til
behovet for hjelp. De har likevel en taushetsplikt
som er muligens enda strengere enn den vi lever
med hver dag. De vil kunne bistå med støttende
råd og handling selv om du har et problem du vet
kommer i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller
kanskje du bare ønsker å ha en som du kan lufte
dine bekymringer med? Muligens trenger du
råd på grunn av somatiske plager? Der er en ikke
ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom du vet
en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt
er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

Ryfylke:
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor,
mobil: 464 64 700,
e-post: bjarte.sorensen@gmail.com
Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor,
tlf.: 905 94 398,
e-post: afjukmoen@gmail.com

ROGALAND LEGEFORENINGS
FOND FOR PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i Rogaland legeforening!
Rogaland legeforenings fond har til formål å fremme vitenskapelig virksomhet innen primærmedisin,
fortrinnsvis i eller med tilknytning til Rogaland.
1. Det utlyses herved en prisoppgave på kr 3.000,Noen av dere er kanskje ferdig med en godbit i en
artikkels form, et prosjekt som det er mulig å formulere noe fornuftig om eller et ferdig prosjekt som kan egne seg til en
presentasjon. Forutsetningen for pristildelingen er at oppgaven presenteres (helst av forfatter selv) på årsmøtet for Rogaland
legeforening.
2. og det tildeles stipend på kr 10.000,Midler her vil bli tildelt etter søknad der en kort
presenterer prosjektet. Prosjektet må være innen rammen av det ovenfornevnte mål. Fondsstyret er av den klare oppfatning at
det er viktig å stimulere til forskning på ”grasrot-planet” - vær derfor ikke redd for å sende inn søknad også på enkle prosjekter.
Interesserte kan ta kontakt med leder av fondsstyret:
Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter, 4313 Sandnes
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS
EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2018
Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling.
Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at
leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen
som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske
emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med
sykehjemslegen.
Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 24
timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet aldersog sykehjemsmedisin (sammen med oppstartsmøte for
Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunenen(RASK))
Tid: 30. januar, 24. april, 18. september og 20. november 2018.

DAGKURS UKE 39 – 2018

EMNEKURS I CHIRURGIA MINOR
Tid: 24.-25.9.2018
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: Ca. 50
Påmelding: innen 15.8.18 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i chirurgia minor til videre- og etterutdanningen
i Allmennspesialiteten.
Mer informasjon kommer når det er klart.

KURS I DRIFT AV LEGEKONTOR

EMNEKURS I DERMATOLOGI, HAUGESUND
Tid: 6.-7.9.2018
Sted: Haugesund revmatismesykehus
Påmelding: snarlig i
skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: Ca. 50
Kurset er godkjent med
Hudundersøkelse v Holger Benthien:
18 timer som emnekurs/
Fotograf: Alfred Aase.
klinisk emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Kurset er også godkjent med
18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Hud- og veneriske sykdommer.

PREIKESTOLKURS; EMNEKURS I HODEPINE

Tid: 26.-27.9.2018
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: Ca. 50
Påmelding: innen 15.8.2018 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs til videreog etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I MUSKEL- OG
SKJELETTLIDELSER
er under planlegging.

Tid: 7.-8.9.2018
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30
Kurset søkes godkjent med 15 timer som emnekurs/klinisk
emnekurs i hodepine til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
18
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Tid: 24.-27.9.2018 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.18 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6300,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i muskel- og skjelettlidelser til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
DAGKURS

Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene
til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Tid: 12.-13.11.2018
Påmelding: innen 12.8.2018 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/spesialisering
må opplyses.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + ca kr. 375,- i kursmateriale +
kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell
(som betales til Nklm) + kostpenger
Antall deltakere: 35
Det kreves forberedelse og bestått internettbasert teoritest
både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell» (på www.legevaktmedisin.
no) før fremmøte.
Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.
Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med legevaktskursene.

GRUNNKURS C, DEL 2,
FOREBYGGENDE MEDISIN

Victoria hotell fra Gamle Stavanger
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2),
11.-13.9.2018 på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs
C består av et nettkurs tellende med 8 poeng (del 1),
samt 3 vanlige kursdager tellende med 22 poeng (del
2). Nettkurset (del 1) må være bestått før deltakelse på
de vanlige kursdagene (del 2).
Tid: 11.-13.9.2018
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 4800,- i kursavgift + kostpenger

Neste kurs Blålysdager er planlagt skal avholdes 11.12.3.2019

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

GRUNNKURS D FORSKNING I
ALLMENNPRAKSIS

Trening med CPAP

Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 27.30.8.2018 på Sola Strand hotell.
Tid: 27.-30.8.2018
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6300,- i kursavgift + kostpenger

ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de fleste
av våre kurs.
RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING OG AVMELDING
hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
* Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
* Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
* Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil
det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved kurs Blålysdager og Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker før kursstart blir
ingenting refundert.

Sola Strand hotell

For mer informasjon om de enkelte kurs:
se www.legeforeningen.no/rogaland
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5-på-gangen på SUS
1 – Hvordan vil du definere det to-delte helsevesenet?
2 – Hvordan harmonerer det to-delte helsevesenet med pasientens helsevesen?
Eldar Søreide, Fagdirektør Helse Stavanger. Anestesilege.
1. – Slik jeg har forstått diskusjonen
mener man her et to-delt helsevesen
hvor sentrale helsetjenester blir gjort
avhengig av pengeboka (dvs forsikring)
2. – Legger man definisjonen over til
grunn harmonerer det jo ikke. Men jeg
tenker annerledes. Et offentlig helsevesen trenger å bli utfordret av ideelle
og kommersielle aktører. Poenget er at oppgavedelingen
må avklares på en slik måte at grunnfjellet, det offentlige
helsevesen, IKKE blir skadelidende.
Jan Bjørnar Holen, fastlege – for tiden på anestesiavdelingen.
1. – Tveegget. Jeg er ambivalent til det
to-delte helsevesenet. Fordelen er at det
kan avlaste det sårt trengende offentlige
helsevesenet, men ulempen er at det kan
skape klasseskille og merarbeid hvis det
«løper løpsk».
2. – Dårlig. Langt fra alle har råd til de
private tilbudene. Med god økonomi eller
forsikring kan man få tilgang til annen eller bedre behandling som ikke tilbys i det offentlige. En annen utfordring er
at det kan føre til overbehandling.
Roald Baardsen, Nevrokirurg.
1. Todelt helsevesen er for meg på den ene
siden et stort offentlig bevilgningsstyrt
godt akutt helsetilbud til hele befolkningen samt prioritert nødvendig helsehjelp
ut fra mot nytte verdien for pasienten.
Den andre delen er et godt i økende grad
globalt supplement avhengig av egenfinansiering for raskere gjennomføring av
allmenn akseptert nødvendig helsehjelp
samt kjøp av nye behandlingstilbud som ikke er prioritert
inn i de offentlige budsjettene. Delingen ser vi også ved at
noen pressgrupper uten åpenbare store økonomiske muskler,
oppnår omprioriteringer i helsevesenet.
2. Det er ikke direkte motsetning mellom et to delt helsevesen og «Pasientens helsevesen» der alle skal kunne få
delta i avgjørelsen av hvilken behandling de skal få tilpasset
sine behov. Helsevesenet kan ikke fungere uten at fokus er
kvalitet, at vi lærer av hverandre, utvikler nye metoder og
standarder. Det gjøres forbedringer i pasientflyten i sykehus

inspirert av private aktører og nye behandlingsmuligheter
på markedet. Behandlingsmulighetene for funksjonsforbedring og for kurasjon øker raskere enn rammene for det
statsfinansierte helsevesenet. «Pasientens helsevesen» kan
muligens realiseres ved - betydelig økning av bevilgninger
til behandling enten det skjer i offentlige sykehus eller ved
kjøp av tjenestene hos private anbydere
– Aksept for og åpnet sinn for å lære av helsetilbudet den
ressurssterke alliansen arbeidsliv, forsikring og helseaktører
supplerer ved egne midler.
Lars Conrad Moe, klinikksjef PHBURA, psykolog.
1. For meg er det to-delte helsevesenet
delt mellom de kommunale helsetjenestene som skal ha en dørvakt funksjon til å vurdere «riktig» bruk av helsetjenester, samt kunne gi utredning
og behandling av lettere til moderate
tilstandsbilder. Spesialisthelsetjenesten
som er den andre delen, skal gi tilbud om utredning og
behandling av moderate til alvorlige tilstandsbilder.
2. For å harmonisere det to-delte helsevesenet med pasientens helsevesen mener jeg en er avhengig av gode pasientforløp som er tuftet på gode samarbeidslinjer mellom
nivåene i tjenestene, samt en avklaring på hvem som gjør
hva. Jeg tenker at pasientens helsevesen skal ta hensyn til
pasients behov og ønsker. Dette avhenger av en medisinsk
faglig vurdering, som bør tydeliggjøre hvilke valgmuligheter
som pasienten har i hvert enkelt tilfelle.
Red Anm. Intervjuet er sendt ut pr mail. Journalisten har
merket seg at hun kunne formulert spørsmålene bedre.
Svarene som er gitt er dog interessante betraktninger og
inkluderes derfor i spalten.
Berit Skjellerudsveen, LIS Indremedisin.
1. Et offentlig helsevesen for alle. Et
privat helsevesen for de med penger og
ressurser.
2. For de fleste pasientene er det viktigst
med et sterkt offentlig helsevesen hvor
alle har samme tilgang på behandling.
Todeling hvor de med mest ressurser
får mest og raskest behandling vil føre
til kortere ventetider for noen, men også muligens overbehandling. Kvaliteten heves ikke ved en økt todeling.

Marit Halonen Christiansen og Kristin Marie Fagereng
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2017 - 2019
Navn

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Marit Halonen
Styremedlem/
Christiansen
nestleder
		

Overlege
M 901 29 089
marithc@me.com
Kvinneklinikken.		
Sus		

Anne Sandvik
Styremedlem
		
		

Turnuslege, med
M 91 63 12 96
Avd. Haugesund 		
sjukehus

sandvik.anne@gmail.com

Janne Kristine
Varamedlem
Bethuelsen		
		

Spes. i patologi
M 98 04 81 08
Sus 		

janne.kristine.bethuelsen@sus.no

Siv Helene
Varamedlem
Eriksen		
		

Lis, med. Avd.
M 99 27 43 99
Haugesund		
sjukehus

siv.helene.eriksen@gmail.com

Bjarte
Varamedlem
Sørensen		
		

Fastlege,
Hjelmeland
legekontor

M 46 46 47 00

Bjarte.sorensen@gmail.com

Peter
Allmennlegeforeningen
Christersson
(APLF)
		

Fastlege,
Stavanger
medisinske senter

M 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Tord A. Haaland

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Helsesjef
M 911 53 170
Stavanger kommune		

tord.anton.haaland@lyse.net

Elin Watts

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)

Bedriftslege
Statoil ASA

M 947 80 080

eliw@statoil.com

Alexander Seldal

Norsk
overlegeforening (Of)

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Finn Finsnes

Praktiserende
Spes. i indremed./
M 901 12 073
Spesialisters Landsforening
Avtalespes Stavanger		
(PSL)		

Vara:
Hans Petter Torvik

Vara: Tore Bru

Verv

Kristin Marie
Yngre legers forening (Ylf)
Fagereng		

finn@finsnes.no

LIS Anestesi
avd. Sus

P 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Fastlege
Nytorget legesenter/
Postdoktor Sus

M 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

Vara:
Inga Thorsen
Torgeir Gilje

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

