
 

Årsmelding for Rogaland legeforening 2015 
 

 

Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland har 

stagnert med kun 0,5% økning siste år. Namf er redusert med 3,5 % mens YLF øker med 4 %. 
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Styret i Rogaland legeforening 01.09.2013–31.08.2015 

 

Leder   Jan Robert Johannessen fastlege, Stavanger 

 

Styremedlemmer Lisbeth Harkestad  LIS Radiol. Avd. Haugesund sykehus - nestleder 

   Einar Seglem Bekken  LIS Ort. Avd. Haugesund sykehus 

 

Varamedlemmer Line Ravndal   fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes   

   Dag Aurlien   Overl. Nevrol. Avd. Sus 

    

Landsstyrerepr. Jan Robert Johannessen, leder av Rogaland legeforening 

   Vara: Lisbeth Harkestad og Einar Seglem Bekken 

 

 

 

Yrkesforeningenes 
avdelingstillitsvalgte 
  

 Vara 

AF Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter   

LSA  Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger Hans Petter Torvik, 
Sandnes 

Namf Olav Langhelle, pensjonist, Stavanger John Hjelle, Stavanger 

OF Alla Passeniouk, Psykiatrisk klinikk, 
Sus/ Alexander Seldal, Ort.avd. Sus 

 

PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i 
lungemedisin, 

Kaare Vigander 

Ylf Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS Dag Rune Pedersen 
Kvalvik, Haugesund 

Lvs Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten 
legesenter 

Ingvild Vatten Alsnes 

 

 

 

Kurskomitéen   

Leder:   Nina Thorsen Wikene  

Medlemmer: Anne Aronsson, Peter Christersson, Håvar Aurstad, Målfrid 

Bjørgaas (sluttet sept. 2015), Nicolaj Vinther, Petter Thomseth-Lerström, Hilde 

Klungland (fra sept. 2015) 

 

Valgkomité Torger Gilje Lid leder, allmennlege, Stavanger 

  Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland 

  Jon Egge  overlege radiologisk avd Haugesund 

 



 
 

 

 

 

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, nesteleder. 
 
 
 

Yrkesforeningenes 
avdelingstillitsvalgte 
  

 Vara 

AF Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter   

LSA  Egil Bjørløw, Leger i Samf.med. arbeid Hans Petter Torvik, 
Sandnes 

Namf Mangler  

OF Alexander Seldal, Ort.avd. Sus  

PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin, Stavanger Kaare Vigander 

Ylf Torhild Veen, LIS Gastrokirurgisk avd., Sus Inga Thorsen 

Lvs Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten legesenter Ingvild Kjer Byberg 

 
 
 
 
Styret har hatt 8 møter i 2015, og behandlet 81 saker. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Aktiviteter i 2015 

Interne forhold 

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. Det ble avholdt et møte med 
tillitsvalgt i forkant av årsmøtet 10.6.15 i Stavanger Konserthus. Tema for møtet var bl.a. lønns-
forhandlinger, rekruttering, evaluering av PKO, legevaktutredning på Sør Jæren mm. Deltakelse i 
tillitsvalgt-møter honoreres og praksiskompensasjon dekkes. 
 

Årsmøtet 2015 ble avholdt med 45 deltakere i Stavanger Konserthus 10.6.15. 
I forkant av årsmøtet var det foredrag om «Pasientkommunikasjon» med spes. barnesykd. ph.d. 
Bård Fossli Jensen, med 121 tilhørere. I etterkant av årsmøtet var det middag og underholdning 
for medlemmer med partner. 125 personer deltok her. 
 
Medlems-møte 
Det ble arrangert medlemsmøte om faste stillinger for LIS, og prioritering av ressursene i 
helsetjenesten, 13.1.2015 på Hall Toll i Stavanger, med 110 deltakere. Hege Gjessing, president i 
Den norske legeforening og Herlof Nilssen, adm.dir. i Helse Vest RHF foreleste. 
 
 
IKT-møte 
Det ble arrangert et møte om IKT og veien videre, med ca 15 deltakere, 5.3.2015 på Scandic 
Stavanger City hotel. Dette var et oppfølgings-møte etter IKT møte som ble avholdt i oktober 2014, 
men denne gang med fokus på ønsker for praktiske tiltak.  
 
 

IKT-møte 
Det ble arrangert et møte om Innboks-kontroll 11.3.2015 i Auditoriet på Stavanger 
Universitetssykehus. Jørn Kippersund fra Innbokskontroll.no foreleste. 
 
 

Lokalforeningskonferanse 
Leder Jan Robert Johannessen deltok på vegne av styret og sekretær Heidunn S. Nordtveit som ansatt  
på Lokalforeningsseminar på Gardermoen 12.-13. november. 
Dette årlige lokalforeningsseminaret skal være en arena for erfaringsutveksling og tettere samarbeid. 
Leder Rlf presenterte vårt prosjekt om «Nettverksgruppe for legeledere». 
 
 

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. I 2016 var det helsepolitisk debatt sykehus og 
primærhelsetjenesten der helseministeren var tilstede. Andre tema var «Trygge leger-god 



 
pasientbehandling», «Lojalitet versus ytringsfrihet», «Pakkeforløp rus- og psykiatri» og «Visjoner for 
helsetjenesten anno 2030». 
 

Engasjement rundt nytt sykehus 
Styret har fokus på sykehusutbygging som følge av prosessene både i Helse Stavanger og Helse 
Fonna. Med utgangspunkt i andre sykehusutbygginger og de økonomiske realiteter har styret en 
viss bekymring for at utbyggingen skal defineres av økonomiske parametere i for stor grad. Vi 
prøver derfor å jobbe i ulike akser for å hente inn kunnskap om tidligere utbygginger, kontakt 
med foreningen sentralt og det politiske miljøet lokalt med mål om å bidra til at beslutningene og 
resultatet blir så godt som mulig. 
 

Kurskomité i nord-fylket 
Olav Gramstad og Lars Johan Lysen er valgt til medlemmer i kurskomitéen for nord-fylket. Det 
jobbes med å rekruttere flere slik at komitéen kan settes i gang. Vi håper å kunne arrangere det 
første kurset høsten 2016. 
 
Nettverksgruppe for legeledere 
For å komplettere tilbudet med legeforeningens utdanning av legeledere ble en egen 
nettverksgruppe opprettet høsten 2013 for utveksling av erfaringer og støtte. Gruppen, med 8 
deltakere, ble ledet av Tonje Talberg fra Medco BHT. Det ble gjennomført en siste samling for 
gruppen i løpet av våren 2015. Tema ble bestemt av gruppens interresser og behov. Prosjektet 
har fått god evaluering og er spilt inn til foreningen sentralt siden vi tror dette er en god modell 
for å møte behovet for praktisk lederstøtte for våre medlemmer. Det har ikke lykkes å opprette 
en ny gruppe for oppstart høsten 2015 men konseptet reaktiveres dersom vi får aktuelle 
kandidater spilt inn. Konseptet er like egnet for sykehusleger i lederroller som leger i lederroller i 
kommunene.  
 
Legevakt 
Foreningen jobber kontinuerlig med å forbedre ulike forhold rundt legevaktsdriften. 
 
Vi har som mål at alle legevakter skal tilby 

 akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom leger, ambulansepersonale og sykepleiere 

 driftsmøter i betalt arbeidstid 

 fagråd for alle legevakter 
 
Status for dette arbeidet er at SUS har åpnet sine treningssamlinger for ambulansepersonell for 
legevaktsleger. Vi står ennå i den situasjonen at de fleste kommuner ikke er villig til å betale 
legene for å bruke tid på samhandlingstrening. Dette er svært betenkelig, spesielt sett i lys av 
akuttforskriften fra 2005. I Stavanger/ Sola/ Randaberg faktisk også på tross av at dette er 
avtalefestet i særavtalen om legevakt fra 2009. I Sandnes har de derimot fått det til. 
 
Regionsutvalg Vest 
Jan Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe har vært medlemmer av Regionsutvalget frem til valget 
2015 da Lars Kåre Kleppe gikk ut av styret i RLF. Andre av styrets medlemmer har møtt ved behov. 
Utvalget har varierende møtefrekvens men ca 1 møte i halvåret i snitt. Eivind Solheim (leder 
Hordaland LF) overtok ledervervet i 2015. Regionsutvalget er foreningens nivå for å møte RHF nivået 
og saker som er aktuelle for samarbeid på tvers av lokalforeningene. 



 
 
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. Vi takker vår eminente 
fuglefotograf og plastikkirurg kollega Christian Tiller for flotte forsidebilder i året som har gått. 

 
Hjemmeside 
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut. 
 
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 og fra 1.2.11 i 70% stilling. Hun deltar i samlinger for 
sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år. 
 
Annet 
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.  
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 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. 

 
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. RLF har blant annet 
arrangert møte mellom Samfunnspolitisk avdeling i Dnlf og velferdsteknologimiljøet i Ipark.  
 
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 2015. 
Det har ikke vært meldt saker som har gjort det aktuelt å initiere møter. 
 
NAV: det har ikke vært avholdt møter med NAV i 2015.  

 

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  


